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ແອນນາບັບຕິສຄຣິດສະຕຽນຄືຜໃີ້ ດ?
Palmer Becker

ບົດນາ
ີ້ ງແຕື່
ີ້ ນຍຸ
ີ້ ເລີມຕົ
ີ້ ກສະໄໝ
ິ ແບບແອນນາບັບຕິສ ໄດີ້ເກີດມີຂນຕັ
ຄຣິດສະຕຽນທີື່ມີມຸມມອງຂອງຄວາມເຊືື່ອແລະຫົນທາງແຫື່ ງຊີວດ
ີ້ ສຕະຈັກທຸກກຸື່ ມ ແລະເກືອບທຸກທີື່ ທີື່ນະມັດສະການຈະມີບຸກຄົນທີື່ມີຄວາມເຂົາໃຈກື່
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ຽວກັບ
ັ ກັບແອນນາບັບຕິສທີື່ຍດຖືໄວີ້. ແອນນາບັບຕິສຄືຫນ
ົ ທາງໜື່ ງຂອງການເປັນຄຣິດສະຕຽນເໝືອນກັບ
ຄວາມເຊືື່ອຄຣິດສະຕຽນທີື່ຄີ້າຍຄືກນ
ທີື່ມີຄຣິດສະຕຽນຄະນະແອງລີແກນ, ຄະນະບັບຕິສ ແລະຄະນະລເທີແລນ ຄະນະແອນນາບັບຕິສກເປັນອີກຄະນະໜື່ ງເຊັື່ນກັນ.
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າງສັດຕະວັດທີ
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ັ ບັບຕິສະມາຕືື່ມອີກຄັງໜ
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ນາດຂອງພຣະຄາ ເຊືື່ອໃນລິດເດດອານາດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລະເຊືື່ອວື່ າຄຣິສຕະຈັກເປັນພຣະກາຍຂອງພຣະອົງ ແຕື່ ວື່ າຄຣິດສະ
ີ້
ື່ ແຕກຕື່ າງຈາກກຸື່ ມອືື່ນໆ.
ຕຽນແອນນາບັບຕິສຮັກສາຄວາມເຊືື່ອນີໃນແນວທາງທີ
ີ້ າ ປີກຊີ້າຍ ຂອງການປະຕິຮບສາດສະໜາຄັງຍິ
ີ້
ີ້ ື່ ງໃຫຍື່ (Great Reformation) ພວກເຂົາ
ໃນບາງຄັງແອນນາບັ
ບຕິສຖືກເອີນວື່
ີ້
ື່ ຈະສືບຕື່ ການປະຕິຮບຂອງ ມາຕິນ ລເທີ
ີ້
ີ້ ວາຍຂອງສັງຄົມ ແລະເສດຖະກິດໃນສະໄໝນັນີ້ ແລະຕັງໃຈທີ
ລຸ ກຮືຂີ້ ນໃນຊື່
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(Martin Luther), ອລຣິຈ ສະວິງລີ (Ulrich Zwingli) ແລະຈອນ ເຄວິນ (Jonh Calvin) ຊື່ ງເປັນຜເີ້ ລີມຕົ
ຮບຄຣິດສະ
ີ້ ງການຕິດຕາມພຣະເຢຊຄຣິດປະຈາວັນ. ການມີພນ
ັ ທະສັນຍາ
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ຄອນສະແຕນຕິນ ແລະອກັດສະຕິນ ໃນສັດຕະວັດທີ ໔ ແລະ ໕ ໃນບາງຄັງີ້
ີ້ ນໂດຍ
ີ້
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ີ້ າກກະແສການຟືນຟ
ໃນສັດຕະວັດທີ ໑໖. ເຮົາທຸກຄົນສາມາດຮຽນຮຈ
ື່ ອຂອງເຮົາເພືື່ອຫາຮາກຖານຂອງການເປັນ
ີ້ ື່ ພຣະເຢຊຊື່ ງເປັນຜສ
ີ້
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ີ້ າກກັນ
ບັນຫາຂອງສາດສະໜາຄຣິສບື່ ໄດີ້ມາຈາກຈານວນຄະນະນິກາຍທີື່ມີມາກມາຍ ແຕື່ ແມື່ ນຍີ້ອນການຫລັື່ງເລທີື່ຈະຮຽນຮຈ

ິ ື່ ຮຽນຮຢ
ີ້ ື່ າງມາກມາຍຈາກຄຣິດສະຕຽນທີື່ມີວດ
ັ ທະນະທັມ ແລະທານຽມອືື່ນໆ ເຊັື່ນ
ແລະກັນ. ຄຣິດສະຕຽນແອນນາບັບຕິສຍັງຕີ້ອງມີສື່ ງທີ
ີ້
ີ້ ື່ ອ ແລະຮບແບບການມີສື່ວນຮື່ ວມໃນສັງຄົມໃຫຍື່ ຄຣິດສະຕຽນທີື່ມີ
ອະທິປະໄຕ ແລະພຣະຄຸ ນຂອງພຣະເຈົາຄວາມສ
າຄັນຂອງຫລັກຂເຊື
2

ີ້
ີ້ າກທານຽມຂອງແອນນາແບບຕິສໃນແງື່ ມຸມຕື່ າງໆ ເຊັື່ນການຕິດຕາມພຣະເຢຊຄຣິດໃນຊີວດ
ິ ປະຈາວັນ,
ເບືອງຫລັ
ງອືື່ນໆ ກສາມາດຮຽນຮຈ
ການຕີຄວາມໝາຍພຣະຄາຈາກມຸ ມມອງທີື່ມີພຣະຄຣິດເປັນສນກາງແຫື່ ງຄວາມເຊືື່ອຂອງເຮົາ ແລະການໃຫີ້ຄວາມສາຄັນວື່ າພຣະເຢຊຊົງ
ີ້
ິ ປະຈາວັນ.
ເປັນຈອມເຈົານາຍໃນຊີ
ວດ

ີ້ ນພຣະກາຍດຽວທີື່ມີອະໄວຍະວະຫລາຍສື່ ວນ ຫາກສື່ ວນໜື່ ງໃນພຣະກາຍສນເສຍຂອງປະທານ
ພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດນັນເປັ

ື່ ເປັນເອກະລັກໄປ ກເປັນເໝືອນເກືອທີື່ຂາດລົດເຄັມ. ໃນໜັງສື Differentiate or Die ແຈກ ທຣາວ
ີ້
ແລະຄວາມເຂົາໃຈທີ
(Jack
ີ້
ີ້
Trout) ກື່ າວວື່ າ “ຫາກອົງການໜື່ ງບື່ ໄດີ້ນາເອກະລັກໜື່ ງນາມາສະເໜີ ອົງການນັນຈະຕາຍ”.
ຄຣິດສະຕຽນແອນນາບັບຕິສມີຄວາມເຂົາໃຈ
ີ້ ື່ ນ
ື ແລະຄຣິດສະຕຽນຈະຕີ້ອງຮຽນຮຫ
ີ້ ຍັງແດື່ ຈາກກຸື່ ມອືື່ນ.
ເລິກເຊິື່ງໃນເລືື່ອງຫຍັງແດື່ ທີື່ຈະສະເໜີຕື່ ຜອ

ີ້
ື່ ຽນແປງໄດີ້ ແຕື່ ຄື່ ານິຍມ
ົ ທີື່ເປັນເອກະລັກທີື່ມີສື່ວນເສີມສີ້າງອົງການຈະຖືວື່າເປັນ
ເຖິງແມື່ ນວື່ າໂຄງການແລະເປົາໝາຍອາດຈະປ
ີ້
ີ້ ຈະ
ົ ຫລັກທີື່ “ສັກສິດ” ຂອງແອນນາແບບຕິສຄຣິດສະຕຽນຄືອນ
ັ ໃດ? ໜັງສືເຫລັມນີ
ເລືອງ “ສັກສິດ” ທີື່ບື່ ຄວນປື່ຽນແປງ.2 ແລີ້ວຄື່ ານິຍມ
ີ້
ີ້ :
ົ ເຫລົື່ານີໂດຍການກື່
ອະທິບາຍຄື່ ານິຍມ
າວເຖິງຫລັກຄວາມເຊືື່ອທີື່ເປັນແກນຫລັກ ໓ ຂຄື
໑. ພຣະເຢຊເປັນສນກາງແຫື່ ງຄວາມເຊືື່ອຂອງເຮົາ.
ິ ຂອງເຮົາ.
໒. ຊຸມຊົນຄຣິດສະຕຽນເປັນສນກາງແຫື່ ງຊີວດ

ີ້ ຂອງເຮົາ.
ັ ເປັນສນກາງວຽກງານຕົນຕ
໓. ການເຮັດໃຫີ້ຄືນດີກນ
ການເປັນຄຣິດສະຕຽນໃນມຸ ມມອງຂອງແອນນາແບບຕິສ ເປັນສື່ ວນປະສົມຂອງຄວາມເຊືື່ອໃນພຣະເຢຊ ການເປັນສື່ ວນໜື່ ງຂອງ
ັ ໃນແນວທາງທີື່ເຮັດໃຫີ້ຄນ
ື ດີກນ
ັ .3 ຫລັກປະຕິບດ
ັ ແລະຫລັກຄາສອນອັນສາຄັນບາງຢື່າງຂອງແອນ
ຊຸມຊົນຄຣິດສະຕຽນ ແລະການປະຕິບດ
ັ ແລະຄາສອນ
ນາບັບຕິສໄດີ້ກາຍເປັນເລືື່ອງຄຣິດສະຕຽນສື່ ວນໃຫຍື່ ຍອມຮັບ ແລະຖືວື່າເປັນເລືື່ອງປົກກະຕິແລີ້ວ ແຕື່ ກຍັງມີຫລັກປະຕິບດ

ີ້ ນເລື
ີ້ ອຍໆ
ີ້
ີ້
ັ ມີຈານວນຄົນເພີມຂ
ັ
ອືື່ນໆ ອາດຈະເປັນສິື່ງທີ້າທາຍແລະສະຫລັບສັບຊີ້ອນ ແຕື່ ປະຈຸບນ
ທີື່ພົບວື່ າຄວາມເຂົາໃຈແລະຫລັ
ກປະຕິບດ
ຂອງແອນນາບັບຕິສ ເປັນປະໂຫຍດຫລາຍໃນການຊື່ ວຍພວກເຂົາຕິດຕາມພຣະເຢຊຄຣິດຢື່າງສັດຊືື່ໃນຍຸ ກສະໃໝຂອງພວກເຮົາ.
ີ້ ນການປັບປຸ ງໃໝື່ຈາກໜັງສື The Anabaptist Vision ຊື່ ງເປັນໜັງສືບນ
ີ້ ເປັ
ັ ລະຍາຍ
ຄາບັນລະຍາຍ ໓ ຂ ີ້ ຂອງໜັງສືເຫລັມນີ
ີ້ ື່ ອ ທີື່ຍອມຮັບກັນຢື່າງກວີ້າງຂວາງ ຕັງແຕື່
ີ້ ປີ ຄ ສ ໑໙໔໓ ໂດຍ ເຮໂຣດ ເບັນເດີ (Harold.S Bender) ປະທານສະມາຄົມປະ
ຫລັກຂເຊື

ີ້ ເບນເດີໄດີ້ອະທິບາຍ
ຫວັດສາດຄຣິສຕະຈັກ ຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ (American Society of Church History).4 ໃນຂະນະນັນ,
ີ້
ວື່ າພຣະຄາ ແລະປະຫວັດສາດຂອງ ແອນນາບັບຕິສ ຕາມຄວາມເຂົາໃຈຂອງເຂົ
າດັື່ງນີ:ີ້
໑. ການເປັນຄຣິດສະຕຽນຄື ການເປັນລກສິດ ຕິດຕາມພຣະເຢຊປະຈາວັນ.
ີ້ າ ຄອບຄົວ ສະມາຊິກບື່ ພຽງແຕື່ ອຸ ທດ
ິ ຕົວເອງໃຫີ້ແກື່ ພຣະຄຣິດ ແຕື່ ຍັງອຸ ທດ
ິ
໒. ຄຣິສຕະຈັກຄື ຄວາມເປັນພີື່ເປັນນີ້ອງກັນ ຫລືເອີນວື່
ຕົວເອງດີ້ວຍໃຈສະມັກຕື່ ກັນແລະກັນ.

ີ້
ີ້ ດ
ິ ຕາມພຣະເຢຊມີ ຫລັກສັດຈະທັມແຫື່ ງຄວາມຮັກ ແລະການບື່ ໂຕີ້ຕອບ ໃນຖານະທີື່ເປັນຄົນທີື່ຖືກສີ້າງຂນໃໝ
ື່ ເປັນຜເີ້ ຊືື່ອ
໓. ຜຕ

ີ້
ີ ານຄືນດີກນ
ັ ຊື່ ງປະຕິເສດການມີສື່ວນໃນຄວາມຮຸ ນແຮງ ແລະສົງຄາມ.
ມຸ ີ້ງໝັນຈະເຮັ
ດໃຫີ້ມກ
ີ້ ຈດ
ີ້ ນຫລາຍແບບດີ້
ີ້
ີ້ ດມາໄດີ້ຢື່າງໃດ.
ີ້ ມີ
ີ້
ີ້ ຈະອະທິ
ີ້ ກເຫລົື່ານີເກີ
ົ ຫລັກ 3ຂນີ
ົ ຂຫລັ
ຄື່ ານິຍມ
ຸ ເລີມຕົ
ວຍກັນ ຊື່ ງໜັງສືເຫລັມນີ
ບາຍຄື່ ານິຍມ

ີ້
ີ້ ຈະສະເໜີຄື່ານິຍມ
ີ້ ື່ ອທີື່ແຕກຕື່ າງຈາກແອນນາແບບຕິສ ພີ້ອມກັບຄາຖາມເພືື່ອອະທິບາຍ. ຂີ້າ
ົ ເຫລົື່ານີປຽບທຽບກັ
ຫລັງຈາກນັນກ
ບຫລັກຂເຊື
ີ້ ື່ ອວື່ າ ຂີ້າພະເຈົາໄດີ້
ີ້ ເນັນເຖິ
ີ້ ງກື່ ຽວກັບດີ້ານດີຂອງແອນນາບັບຕິສຍຸ ກທາອິດເອົາໄວີ້ ແລະກື່ າວເຖິງໃນດີ້ານລົບຂອງເຂົາໜີ້ອຍທີື່ສຸ ດ.
ພະເຈົາເຊື
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ີ້ ໃຫີ້ຜທ
ີ້
ີ້ ຄື
ີ້ ື່ ສົ
ີ ງໃສມີໂອກາດຖາມ ແລະຕອບຄາຖາມວື່ າ “ຄຣິດສະຕຽນແອນນາບັບຕິສມີລກ
ັ ສະນະເປັນຢື່າງໃດ?”
ເປົາໝາຍຂອງໜັ
ງສືເຫລັມນີ
ີ້ ຂອບໃຈເປັນພິເສດສາຫລັບ Jeff Wright ອາດີດເປັນສາສນາຈານປະຈາຂອງສະພາເມັນໂນໄນເຂດປະຊິຟິກຊາວ
ຂີ້າພະເຈົາຂ
ີ້ ນ.
ີ້ ນອກຈາກນັນຂີ້
ີ້ າພະເຈົາຂ
ີ້ ຂອບໃຈກັບກຸື່ ມຄົນທີື່ມີຄວາມຫລາກ
ີ ື່ ວນເລີມຕົ
ແວສ (Pacific South West Conference) ທີື່ໄດີ້ມສ
ຫລາຍທາງດີ້ານສາສະໜາສາດທີື່ລວມເຖິງ Theodore a Weathers, David Martin, Jame Reimer, Andre Gingerich
Stoner, Alan Kreider, Marlene Kropf, John Remple, Devid Pfrimmer, Neal Blough ແລະ James Krabill
ີ້
ີ້
ີ້ ງໝົດເພາະ
ີ້ ຮັບຜິດຊອບເນືອຫາຂອງໜັ
ີ້ ທັ
ທີື່ຊື່ ວຍວິພາກວິຈານໜັງສືສະບັບແບບນີຫລາຍສະບັ
ບ. ຢື່າງໃດກຕາມ, ຂີ້າພະເຈົາຂ
ງສືເຫລັມນີ
ີ້ ື່ ພະຍາຍາມຈະບັນລະຍາຍໃນໜັງສືນ.ີ ີ້
ີ້ ື່ າຄຣິດສະຕຽນຫລາຍຄົນຈະມີຈດ
ຮວ
ຸ ຢືນທີື່ແຕກຕື່ າງກັນກັບຂີ້າພະເຈົາທີ
ີ້ ື່ ອທີ 1. ພຣະເຢຊເປັນສນກາງແຫື່ ງຄວາມເຊືື່ອຂອງເຮົາ
ຫລັກຂເຊື
ີ້
ພຣະເຢຊໄດີ້ເລີມພາລະກິ
ດຂອງພຣະອົງໃນຊື່ ວງ ຄ ສ ໓໐

ີ້
ໂດຍການລວບລວມລກສິດຈານວນໜື່ ງຊື່ ງໃຊີ້ເວລາສາມປີ ທີື່ລກສິດກຸື່ ມນີໄດີ້
ິ ໃນການກິນ ແລະການທາງານ, ດແລເອົາໃຈໃສື່ ຄົນອານາຖາ, ປິື່ນປົວຄົນເຈັບປື່ວຍ, ເຮັດໃຫີ້ຄນ
ົ ຕາບອດເຫັນຮຸື່ ງ, ອະໄພ
ຮັບປະສົບການຊີວດ
ົ ບາບແລະສັື່ງສອນຊຸມຊົນຢື່າງມາກມາຍ. ໃນໄລຍະເວລາທີື່ທາພາລະກິດແລະຊື່ ວງເວລາຫລັງຈາກຄືນພຣະຊົນ, ພຣະເຢຊໄດີ້
ໂທດໃຫີ້ຄນ
ິ ຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາໄດີ້ຍອມຮັບວື່ າພຣະເຢຊເປັນພຣະອາຈານ, ເປັນພຣະຜ ີ້ໄຖື່ ແລະເປັນອົງ
ກາຍເປັນສນກາງແຫື່ ງຄວາມເຊືື່ອໃນຊີວດ
ີ້
ີ້
ີ້
ີ້ ື່ ວຍແລະເຈົານາຍຄົ
ພຣະຜເີ້ ປັນເຈົາຂອງພວກເຂົ
າທີື່ແຕກຕື່ າງກັບອາຈານ, ຜຊ
ນອືື່ນໆ ໃນສະໄໝນັນ.

ີ້ ະມັດສະການ
ການເປັນຄຣິດສະຕຽນສາຫລັບລກສິດຍຸ ກທາອິດມີຄວາມໝາຍໜັກແໜີ້ນກວື່ າການເປັນຜເີ້ ຊືື່ອ ຫລືເປັນພຽງແຕື່ ຜນ
ີ້ ື່ ອວື່ າພວກເຂົາ
ີ້ ື່ ເຕັ
ີ ມໄປດີ້ວຍພຣະວິນຍານບລິສຸດໃນຊີວດ
ິ ຂອງພວກເຂົາ. ຖີ້າຫາກວື່ າທື່ ານຖາມລກສິດຍຸ ກທາອິດ, ຂີ້າພະເຈົາເຊື
ແຕື່ ເປັນຜທ
ື ນວື່
ົ ີ້ າ “ພຣະເຢຊເປັນສນກາງແຫື່ ງຄວາມເຊືື່ອຂອງເຮົາ!”
ຄົງຕອບຄາຖາມດີ້ວຍຄວາມກະຕືລລ

ໃນຊື່ ວງໄລຍະເວລາ ໒໕໐ ປີ ຄຣິດສະຕຽນຍຸ ກທາອິດໄດີ້ຍດຖືພຣະເຢຊເປັນສນກາງແຫື່ ງຄວາມເຊືື່ອທື່ າມກາງພວກເຂົາ ຫລັງຈາກ

ີ້
ື່ າງໃນຄວາມເຊືື່ອຂອງຄຣິດສະຕຽນເກືອບຈະກາຍເປັນສາດສະໜາອືື່ນ. ໂດຍສະເພາະ ມີ
ສັດຕະວັດຕື່ ໆ ມາມີການປື່ຽນແປງເກີດຂນຫລາຍຢ
ີ ານປື່ຽນແປງເກີດຂນີ້ ຜໜ
ີ້ ື່ ງເປັນນັກການເມືອງ ແລະອີກຜໜ
ີ້ ື່ ງເປັນສາດສະໜາສາດ.
ສອງທື່ ານ ຊື່ ງຍອມຮັບວື່ າເປັນເຄືື່ອງໝາຍທີື່ເຮັດໃຫີ້ມກ

ີ້ ທື່ ານໄດີ້
ີ້ າອານາຈັກໂຣມັນ ປະສົບການຝື່ານວິນຍານຂອງທື່ ານນີຄື
ຄອນສະແຕນຕິນ (Constantine) ເປັນນັກການເມືອງ,6 ຄືຜນ
ິ ) ເປັນຮບໄມ ີ້ກາງແຂນ. ທື່ ານຈື່ ງຢຸ ດຂົື່ມເຫັງຄຣິດສະຕຽນ ແລະອະນຸຍາດໃຫີ້ສາດສະໜາຄຣິດເປັນສາດສະ
ພົບເຫັນໃນມະໂນພາບ (ນິມດ
ີ້ ຕາມ,ໃນຊື່ ວງເວລາແຫື່ ງການຄອບຄອງຂອງທື່ ານ ແລະສັດຕະວັດຕື່ ໆມາ, ຜທ
ີ້ ື່ ເຊື
ີ ື່ ອໄດີ້ຍດຖື
ໜາປະຈາຊາດອານາຈັກໂຣມັນ. ເຖິງປານນັນກ
ີ້ ື່ ອຫລາຍກວື່ າການປະພດປະຕິບດ
ັ ຕົນໃນຊີວດ
ິ ປະຈາວັນ.
ຫລັກຂເຊື

ີ ະສົບການໃນ
ອກັດສະຕິນ (Augustine) ນັກສາດສະໜາສາດ 7 ເປັນບຸ ກຄົນສາຄັນຕື່ ມາຫລັງຈາກຄອນສະແຕນຕິນ. ທື່ ານໄດີ້ມປ
ການກັບໃຈຢື່າງເລິກເຊິື່ງ ຈົນບາງຄົນຂະໜານນາມທື່ ານວື່ າເປັນນັກສາດສະໜາສາດທີື່ຍິື່ງໃຫຍື່ ທີື່ສຸ ດ ໃນຂົງເຂດຄຣິສຕະຈັກພາກຕາເວັນຕົກ
ີ້
ັ ແຍື່ ງກັບລກສິດຍຸ ກທາອິດແທນທີື່ຈະເນັນໃນຊີ
ິ
ໂດຍການເຫັນແນວໂນີ້ມ ແລະມຸ ມມອງໃໝື່ໆຂອງທື່ ານ ທີື່ໄດີ້ຂດ
ວດ

ແລະພາລະກິດຂອງ

ີ້ າ ເປັນຂອງອັກຄະສາ
ີ້ ື່ ອງການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງເປັນຫລັກໃນຄຣິສຕະຈັກ ຊື່ ງເປັນຫລັກຄວາມເຊືື່ອທີື່ເອີນວື່
ພຣະເຢຊ ກັບໄປເນັນເລື
ີ້ ື່ ໄດີ້ກື່າວເຖິງຄາສອນແລະພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແທນທີື່ຈະກື່ າວວື່ າ,
ວົກ (Apostles’ Creed) ທີື່ມີຄວາມສາຄັນໃນສະໄໝນັນບ

ີ້
“ພຣະເຢຊເປັນສນກາງແຫື່ ງຄວາມເຊືື່ອຂອງເຮົາ” ແຕື່ ຄົນຕິດຕາມອກັດສະຕິນ ກື່ າວວື່ າ, “ການສິນພຣະຊົ
ນຂອງພຣະເຢຊເປັນສນກາງແຫື່ ງ
ຄວາມເຊືື່ອຂອງເຮົາ”

ີ້ ໃນຊື່ ວງຂອງລກສິດກຸື່ ມນີ້ອຍຍຸ ກທາອິດທີື່ນະມັດສະການໃນທີື່ລັບ. ແຕື່ ໃນເວລານີ ີ້
ີ ານປື່ຽນແປງຢື່າງມາກມາຍເກີດຂນຄື
ໄດີ້ມກ
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ັ ຄາສອນແລະໃຫີ້ຮບ
ັ ບັບ
ພວກເຂົາລວມຕົວກັນໃນຕກອາຄານທີື່ຍິື່ງໃຫຍື່ ຂະນະທີື່ຄຣິສຕະຈັກຍຸ ກທາອິດກັບຜເີ້ ຊືື່ອໃໝື່, ຫລັງຈາກທີື່ໄດີ້ຮບ
ີ້ ການໃຫີ້ບບ
ີ້ ວມກັບຊຸມຊົນ ຂະນະນີມີ
ັ ຕິສະມາເດັກເກີດໃໝື່ແລະປະຊາຊົນທຸກຄົນຍົກເວັນີ້
ຕິສະມາຜໃີ້ ຫຍື່ ເຂົາຮື່

ຊາວຢີ ວທີື່ເປັນສື່ ວນໜື່ ງ

ີ້
ີ້ ື່ ງທີື່ເນັນຄື
ີ້
ີ້
ຂອງຄຣິສຕະຈັກທີື່ຂນໂດຍກົ
ງກັບລັດຖະບານ. ໃນຂະນະທີື່ຄຣິສຕະຈັກຍຸ ກທາອິດເນັນໃນການຕິ
ດຕາມພຣະເຢຊ ແຕື່ ຕອນນີສິ

ີ້ ງການປີ້ອງກັນຕົວຈາກສັດຕ ຕື່ າງຈາກຄຣິສຕະຈັກຍຸ ກທາອິດທີື່ແບື່ ງປັນຄວາມເຊືື່ອ
ີ າທີື່ລະອຽດແລະເນັນເຖິ
ຫລັກຄາສອນທີື່ຖືກຕີ້ອງ ພິທກ
ີ້
ັ ເພືື່ອນບີ້ານທຸກໆວັນ. ແຕື່ ເວລານີການປະກາດໝາຍເຖິ
ຂອງພວກເຂົາໃຫີ້ກບ
ງການຂະຫຍາຍອານາຈັກ “ຄຣິດສະຕຽນ” ຊື່ ງຄຣິສຕະຈັກຍຸ ກ
ທາອິດສື່ ວນໃຫຍື່ ໄດີ້ປະຕິເສດການປະກອບສື່ ວນໃນການທະຫານ ພາຍຫລັງ ທື່ ານ ອກັດສະຕິນ
ີ້ ຮບ
ີ້
ັ ອະນຸຍາດໃຫີ້ເຂົາປະກອບສື່
ເທົື່ານັນໄດີ້
ວນຂອງການທະຫານຂອງໂຣມັນໄດີ້.

ິ ແລີ້ວມີພຽງແຕື່ ຄຣິດສະຕຽນ
ເສຍຊີວດ

ີ້
ີ້
ີ້ ຄວາມເຂົາໃຈກື່
ຕື່ ມາລະຫວື່ າງປີ ຄ ສ ໑໒໐໐ ຫາ ໑໕໐໐ ມີສື່ວນບຸ ກຄົນແລະກຸື່ ມຕື່ າງໆ ເລີມຮຽນຮ
ຽວກັບຄວາມລອດ ແລະ

ີ້
ຄຣິສຕະຈັກເລີມຍອມຮັ
ບມີຫລາຍຢື່າງທີື່ກາລັງຂາດຫາຍໄປ. ມາຕິນ ລເທີ (Martin Luther) ນັກບວດຂອງເຢຍລະມັນຄົນໜື່ ງທີື່ໄດີ້ຮຽນ
ີ້ ລັກສາດສະໜາສາດຂອງ ອກັດສະຕິນ ຢື່າງລະອຽດ. ທື່ ານໄດີ້ກາຍເປັນນັກປະຕິຮບອີກຄົນໜື່ ງໃນກຸື່ ມ ອນຣິຈ ສະວິງລີ
ຮຫ

(Ulrich

Swingli) ທີື່ເປັນສິດຍາພິບານຄົນ ສະວິສ, ແລະ ຈອນ ເຄວິນ (John Calvin) ກເປັນກນັກປະຕິຮບສາດສະໜາສາດຄົນໜື່ ງທີື່ໄດີ້ຮຽນ
ີ້ ລັກສາດສະໜາສາດ.
ຮຫ

ີ້ ກຂັດເຄືອງໃຈເປັນພິເສດກັບການປະຕິບດ
ັ ຊີວດ
ິ ຕົນໃນຮບແບບນັກບວດແລະການທີື່ສັນທະປາປາໃຫີ້ອະໄພບາບ
ລເທີ ມີຄວາມຮສ
ີ້
ີ້ ມກັບການຂາຍໃບຍົກໂທດບາບ. ໃນວັນທີ ໓໑/໑໐/໑໕໑໗ ທື່ ານໄດີ້ນາການ
ແລະສັື່ງສອນເລືື່ອງຄວາມລອດຄວນຢື່ ບົນພືນຖານການທ
າດີພອ
ີ້ ື່ ອເຖິງ ໙໕ ຂສື
ີ້ ື່ ສານໃຫີ້ສາທາລະນະຊົນເພືື່ອຕີ້ອງການໃຫີ້ມກ
ີ້ ື່ ອໄປຕອກໄວີ້ທື່ ປະ
ີ ານໂຕີ້ວາທີເກີດຂນີ້ ໂດຍການນາເອົາຫລັກຂເຊື
ີ
ສະຫລຸ ບຂເຊື
ີ້ ນປະຕິ
ີ້
ັ ຂອງທື່ ານແມື່ ນຈຸດເລີນຕົ
ຕໂບດແຫື່ ງໜື່ ງໃນເມືອງ ວີເທັນເບີກ ປະເທດເຢຍລະມັນ. ການປະຕິບດ
ຮບຂອງ ໂປຣແຕສແຕນ.8
ີ້ ນວື່ າ ພຣະຄາພີເປັນສິດທິອານາດດຽວທີື່ກື່ ຽວຂີ້ອງໃນເລືື່ອງຄວາມເຊືື່ອ ແລະການປະຕິບດ
ັ ໂດຍການຢືນ
ລເທີ ແລະສະວິງລີ ຢັງຢື
ີ້
ີ້ ມາໂດຍພຣະຄຸ ນຄືຜື່ານທາງຄວາມເຊືື່ອເທົື່ານັນ.
ີ້ ຢື່າງໃດກຕາມ, ຄວາມລອດນັນໝາຍເຖິ
ີ້
ິ ນິລນ
ັ ບາງຄົນເອີນ
ຢັນວື່ າຄວາມລອດນັນໄດີ້
ງຊີວດ

ີ້
ສິື່ງເຫລົື່ານີວື່ີ້ າເປັນຄວາມລອດຂອງຈິດວິນຍານຫລາຍກວື່ າຄວາມລອດໂດຍສົມບນ ເຖິງແມື່ ນວື່ າຄຣິດສະຕຽນຈະຖືກເອີນໃຫີ້
ຕອບສະໜອງ
ິ ປະຈາວັນພີ້ອມກັບການຮັບໃຊີ້ຊື່ ງກັນແລະກັນໃນຊຸມຊົນ
ການຮັບໃຊີ້ພຣະເຈົາີ້ ແລະເພືື່ອນບີ້ານຢື່າງສັດຊືື່ ແຕື່ ການຕິດຕາມພຣະເຢຊໃນຊີວດ
ີ້ ື່ ໄດີ້ຖກ
ີ້ ື່ າງພຽງພ.
ື ເນັນຢ
ຄຣິດສະຕຽນນັນບ

ນັກສກສາຫລາຍຄົນຂອງ Ulrich Zwingli ຊື່ ງລວມເຖິງ Conrad Grebel, Felix Manz ແລະ George Blaurock ໄດີ້
ລວມຕົວກັນເພືື່ອສກສາພຣະຄາພີເປັນປະຈາໃນເມືອງ Zurich ປະເທດ ສະວິສເຊີແລນ.
Hans Hut, Hans Denck, Pilgrim
ີ້ ໄດີ້ສບ
ີ້ ື່ ນກັນທາງພາກໃຕີ້ປະເທດເຢຍລະມັນ ແລະໂມຣະເວຍ.
ື ຕື່ ຕາມແນວທາງນີເຊັ
Marpeck ແລະJakob Hutter ກຸື່ ມຄົນທີື່ກື່ າວມານີກ
ີ້
ີ້ ມີ ເມັນໂນໄຊມອນ (Menno Simons) ອາດີດເປັນບາດຫລວງຂອງຄາໂທລິກໄດີ້ສອນ ແລະຮື່ ວມງານກັບກຸື່ ມທີື່ເກີດຂນໃໝ
ື່
ຕື່ ຈາກນັນກ

ໃນປະເທດ ນີເທີແລນ.9
ີ້ ຮຽນຮຈ
ີ້ າກພຣະຄາພີຢື່າງຕື່ ເນືື່ອງພວກເຂົາໄດີ້ສກສາກື່ ຽວກັບຊີວດ
ິ ຂອງພຣະເຢຊ ແລະພວກລກສິດກຸື່ ມແລກ ໂດຍ
ກຸື່ ມເຫລົື່ານີໄດີ້

ີ້ ຸ ກເບີກຄວາມເຊືື່ອ ແລະຜຊ
ີ້ ງົ ເຮັດໃຫີ້ຄວາມເຊືື່ອຂອງພວກເຮົາເຖິງທີື່ສາເຣັດ”
ອິງໃສື່ ພຣະຄາເຮັບເຣີ ໑໒:໒ “ຈົື່ງປັກຕາເບິື່ງພຣະເຢຊ ຄືຜບ
ີ້ ກາຍເປັນພຣະຄາພີທື່ ສ
ີ້ ໄດີ້
ີ າຄັນຂອງຫລາຍໆຄົນ. ພີ້ອມກັບພຣະຄາ ໑ ໂກຣິນໂທ ໓:໑໑ “ເພາະວື່ າຜໃີ້ ດຈະວາງຮາກອືື່ນອີກບື່ ໄດີ້
ຂນີ
ີ້ ກາຍເປັນຄະຕິຂອງ ເມັນໂນ ໄຊມອນ. ໃນເວລານັນ,
ີ້ ພຣະເຢຊຄຣິດ” ພຣະຄາພີເຫລົື່ານີໄດີ້
ີ້ ຄາເທດ
ນອກຈາກຮາກທີື່ຊົງວາງໄວີ້ແລີ້ວນັນຄື
ິ ຄຣິດສະຕຽນ.
ສະໜາບົນພເຂົາທີື່ເຕັມໄປດີ້ວຍລິດອານາດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດກາຍມາເປັນມາດຕະຖານຂອງການດາເນີນຊີວດ
ີ້ ື່ ອຂອງອັກຄະສາວົກ ແລະປະຕິບດ
ັ ຕາມຄາສອນ, ການເທດສະໜາຂອງ
ຄຣິດສະຕຽນ ແອນນາບັບຕິສ ກຸື່ ມທາອິດ ໄດີ້ຢດຖືຫລັກຂເຊື
ີ້ ກ ພວກເຂົາເນັນີ້ “ການບັງເກີດໃໝື່” ຫລາຍກວື່ າ “ໄດີ້ຮບ
ັ ຄວາມຊອບທັມໂດຍ
ລເທີ ແລະສະວິງລີ ແຕື່ ພວກເຂົາຕີ້ອງການໄປໄກກວື່ ານັນອີ
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ຄວາມເຊືື່ອ.”

ເຖິງແມື່ ນຄວາມລອດຈະມາຈາກພຣະຄຸ ນຂອງພຣະເຈົາີ້ ແຕື່ ພວກເຂົາຮຽກຮີ້ອງໃຫີ້ຜເີ້ ຊືື່ອມີການຕອບສະໜອງການເຊືື່ອຟັງ
ຫລາຍກວື່ ານັນີ້ ຊື່ ງຢືນຢັນວື່ າ ຄວາມລອດທີື່ມາຈາກພຣະເຢຊຄຣິດ ແລະໂດຍລິດເດດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດຈະຕີ້ອງນາໄປສື່ ການປື່ຽນ
ີ້ ການບັບຕິສະມາຂອງຜໃີ້ ຫຍື່ ກາຍເປັນເຄືື່ອງໝາຍເຖິງຄວາມລອດ
ແປງທາງດີ້ານສິນລະທັມ ຊຸມຊົນ ແລະເສດຖະກິດຂອງບຸ ກຄົນເຫລົື່ານັນ.

ີ້
ີ້ ື່ ອວື່ າ ພວກເຂົາຈະຕອບ
ແລະການປື່ຽນແປງໄດີ້ເກີດຂນແລີ້
ວ ຖີ້າທື່ ານຖາມເຖິງຄຣິດສະຕຽນ ແອນນາບັບຕິສຍຸ ກທາອິດນັນີ້
ຂີ້າພະເຈົາເຊື
ເໝືອນກັບລກສິດພຣະເຢຊຍຸ ກທາອິດທີື່ກື່ າວວື່ າ “ພຣະເຢຊເປັນສນກາງແຫື່ ງຄວາມເຊືື່ອຂອງພວກເຮົາ!”

ີ້ ຄວາມໝາຍຢື່າງໃດທີື່ກື່ ຽວກັບເຮົາໃນປະຈຸບນ
ັ ນີ?ີ້ ຄຣິດສະຕຽນ ແອນນາບັບຕິສ ໄດີ້ມທ
ີ ດ
ິ ທາງໃນການມຸ ີ້ງໜີ້າ
ສິື່ງທີື່ກື່ າວມາທັງໝົດນີມີ
ື່ທີຈະນາຄວາມເຂົາໃຈກື່
ື່
ື່
ີ້
ີ້
ື່
ື່
ິ ປະຈາວັນໃນ ໓ ຮບແບບທີຈະກື່ າວດັງຕໄປນີ:
ຽວກັບພຣະເຢຊຄຣິດທີຈະນາມາໃຊີ້ໃນຊີວດ
ິ ປະຈາວັນ.
໑. ການຕິດຕາມພຣະເຢຊຄຣິດໃນຊີວດ

ການເປັນຄຣິດສະຕຽນມີຄວາມໝາຍມາກກວື່ າ ການມີປະສົບການໃນຝື່າຍວິນຍານ ການປັກຫລັກຄວາມເຊືື່ອຫລືການເປັນຄົນຊອບທັມຕື່
ິ ປະຈາວັນ, ຊື່ ງການເປັນຄຣິດສະຕຽນໃນຮບແບບ ແອນນາ
ພຣະເຈົາີ້ ການເປັນຄຣິດສະຕຽນໝາຍເຖິງການຕິດຕາມພຣະເຢຊຄຣິດໃນຊີວດ

ີ້ າ Nachfolge Chriti ຫລື “ຕາມຫລັງພຣະຄຣິສ
ບັບຕິສເຫັນວື່ າ “ການເປັນຄຣິດສະຕຽນຄືການເປັນລກສິດ!” ໃນພາສາເຢຍລະມັນເອີນວື່
ີ້ ກ
ັ ພຣະຄຣິດຢື່າງແທີ້ຈງິ ຖີ້າບື່ ໄດີ້
ໄປ” ແຮມເດັນ (Hans Denck) ຊື່ ງເປັນແອນນາບັບຕິສກຸື່ ມທາອິດໄດີ້ກື່າວໄວີ້ຢື່າງຊັດເຈນວື່ າ “ບື່ ມີໃຜຮຈ
ິ ປະຈາວັນ ແລະບື່ ມີໃຜຕິດຕາມພຣະຄຣິສໄດີ້ໃນຊີວດ
ິ ປະຈາວັນຖີ້າບື່ ຮຈ
ີ້ ກ
ັ ພຣະອົງຢື່າງແທີ້ຈງິ .” 10
ຕິດຕາມພຣະອົງໃນຊີວດ
ີ້
ື ທອດກັນມານັນີ້ ໝາຍເຖິງການປື່ຽນແປງຫົນທາງແຫື່ ງຊີວດ
ິ ແບບເກົື່າມາສື່
ຄວາມເຂົາໃຈໃນຄວາມລອດຈອງແອນນາບັ
ບຕິສທີື່ໄດີ້ສບ

ິ ທີື່ສະແດງໃຫີ້ເຫັນວື່ າພຣະເຢຊເປັນສນກາງແຫື່ ງຄວາມເຊືື່ອຂອງເຮົາ, ແລະຄວນສະແດງອອກໃນການປະຕິບດ
ັ ຂອງເຮົາເຖິງຄວາມ
ຊີວດ
ື່
ື່
ີ້ ມີຕື່ ເຮົາເທົື່ານັນ,
ີ້
ລອດທີແທີ້ຈງິ ບື່ ແມື່ ນພຽງແຕື່ ເຫັນການປື່ຽນແປງທັດສະນະຄະຕິຂອງພຣະເຈົາທີ
ແຕື່ ເປັນການປື່ຽນແປງທັດສະນະຄະຕິ

ີ້
ຂອງເຮົາທີື່ມີຕື່ ພຣະເຈົາ,ີ້ ຕື່ ຄົນອືື່ນ ແລະຕື່ ໂລກນີ.ີ້ ການປື່ຽນແປງເຫລົື່ານີຈະເປັ
ນໄປໄດີ້ ໂດຍການຊົງສະຖິດຢື່ ຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດທີື່

ິ ປະຈາວັນ.
ເປັນຜເີ້ ສີມກາລັງແກື່ ລກສິດໃນການຕິດຕາມພຣະເຢຊໃນຊີວດ
ີ ດ
ິ ໃໝື່ທີື່ມີໄຊຊະນະຕື່ ບາບໄດີ້
ຄຣິດສະຕຽນມາກມາຍຍັງມອງເຫັນວື່ າຕົວເອງເປັນຄົນບາບ ທີື່ຊື່ ວຍເຫລືອຕົວເອງບື່ ໄດີ້, ບື່ ສາມາດໃຊີ້ຊວ
ີ້ າ “ຂີ້ອຍບື່ ໄດີ້ເຫັນການປື່ຽນແປງ ຂີ້ອຍພຽງແຕື່ ໄດີ້ຮບ
ັ ການໃຫີ້ອະໄພ”. ແຕື່ ຄຣິດສະຕຽນແອນນາບັບຕິສບື່ ໄດີ້ມອງເຫັນເຊັື່ນ
ບາງຄົນເວົາວື່
ີ້ ພວກເຂົາເຊືື່ອວື່ າຄາສອນແລະຊີວດ
ີ້
ິ ພຣະເຢຊເປັນສນກາງແຫື່ ງຄວາມເຊືື່ອສາມາດຊື່ ວຍໃຫີ້ຜທ
ີ້ ື່ ມີ
ີ ຄວາມຕັງໃຈຕິ
ນັນ.
ດຕາມປື່ຽນແປງ ແລະ
ັ ການໜນໃຈໃຫີ້ຕດ
ິ ຕາມພຣະເຢຊຢື່າງໜັກແໜີ້ນໃນຊິວດ
ີ ປະຈາວັນ.
ເອົາຊະນະອານາດຂອງຄວາມຊົື່ວຮີ້າຍໄດີ້. ພວກເຂົາໄດີ້ຮບ

໒. ພຣະເຢຊເປັນຈຸດສນກາງໃນການຕີຄວາມໝາມຂອງພຣະຄາພີ
ີ້ າແບບ “ຮາບພຽງ” ຕາມການສັນນິຖານວື່ າພຣະຄາຂອງພຣະເຈົາທີ
ີ້ ື່ ທື່ ານ ໂມເຊ
ີ ວາມໝາຍພຣະຄາພີທື່ ເອີ
ີ ນວື່
ມີຄຣິດສະຕຽນຫລາຍຄົນໄດີ້ຕຄ
ີ້ ສດ
ີ້
ັ ທກໄວີ້ໃນພຣະຄາພີເດີມນັນມີ
ິ ອານາດເທົື່າຄາເວົາຂອງພຣະເຢຊ
ັ ຫາທາງດີ້ານການເມືອງຫລືສງັ
ໄດີ້ບນ
ໃນພຣະຄາພີໃໝື່. ເມືື່ອເກີດມີບນ
ີ້ ື່ ນວື່ າ ສົງຄາມ ການຕັດສິນປະຫານຊີວດ
ິ ຫລືການຕອບສະໜອງຕື່ ຄົນທີື່ທາຜິດ ຜທ
ີ້ ື່ ຕີ
ີ ຄວາມໝາຍແບບ “ຮາບພຽງ” ກມັກຈະ
ຄົມເກີດຂນເຊັ

ັ ຂອງພວກເຂົາເຖິງແມື່ ນວື່ າຈະແຕກຕື່ າງຈາກ
ອີ້າງອິງເຖິງພຣະຄາພີເດີມວື່ າເປັນລະບຽບສິດທິອານາດສາຫລັບຄວາມເຊືື່ອ ແລະການປະຕິບດ
ີ້ ກກັບໄປຫາຮບແບບການນາຂອງພຣະບັນຍັດສິບ
ີ້
ຄາເວົາຂອງພຣະເຢຊ
ກຕາມ. ເມືື່ອເກີດມີຄາຖາມສື່ ວນຕົວ ພວກທີື່ຕີຄວາມໝາຍແບບນີມັ
ປະການ ແທນທີື່ຈະຍອມຮັບໃຫີ້ພຣະເຢຊນາພາໃນການຕີຄວາມໝາຍ.
ຄຣິດສະຕຽນຄົນອືື່ນໆ ຕີຄວາມໝາຍພຣະຄາພີໄປຕາມຮບແບບທີື່ແບື່ ງໄປຕາມຍກສະໄໝ (Dispensational).

ີ້ ກ
ັ ນາີ້
ການທີື່ຮຈ

ີ້
ີ້ ງເປີ ດເຜີຍໃນພຣະຄາພີຂອງຕອນນັນ.
ີ້
ີ້ ກ
ັ ຊື່ ວງເວລາຫລືຍຸກສະໄໝທີື່ພຣະເຈົາຊົ
ພຣະໄທຂອງພຣະເຈົາຈະຕີ້
ອງຮຈ
ການຕີຄວາມໝາຍໃນຮບ
ີ້ ການເຊືື່ອຟັງຄາສອນພຣະເຢຊທີື່ບົນພເຂົານັນີ້ ຕີ້ອງລຈົນກວື່ າຈະເຖິງຍຸ ກອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິດຫລັງຈາກທີື່ພຣະອົງສະເດັດກັບ
ແບບນີຄື
ີ້
ິ ປະຈາວັນ.
ມາ,ໃນເວລານີພວກເຂົ
ານະມັດສະການພຣະເຢຊ ແຕື່ ພວກເຂົາບື່ ໄດີ້ເຊືື່ອຟັງພຣະອົງໃນຊີວດ

ຄຣິດສະຕຽນແອນນາບັບຕິສ ມອງເຫັນຮບແບບການຕີຄວາມໝາຍພຣະຄາພີທງັ ໝົດຄືມຸມມອງຂອງຈະລິຍະທັມທີື່ເຫັນວື່ າພຣະເຢຊ
ິ ພຣະເຢຄຣິດຊົງເປັນການເປີ ດເຜີຍທີື່ສົມບນແບບທີື່ສຸ ດກື່ ຽວກັບພຣະເຈົາີ້
ເປັນສນກາງແຫື່ ງຄວາມເຊືື່ອຂອງເຮົາ ພວກເຂົາຍອມຮັບວື່ າຊີວດ
ີ້ ື່ ງໝາຍຄວາມວື່ າໃນບາງກລະນີຄາສອນຂອງພຣະເຢຊຢື່ ເໜືອຄາສອນທີື່ມາກື່ ອນ. ເຊັື່ນພຣະອົງຊົງກື່ າວ
ແລະຈຸດປະສົງທີື່ມາຈາກພຣະເຈົາຊ
ິ ຄາທີື່ກື່ າວໄວີ້ແກື່ ຄົນບຮານວື່ າ... ແຕື່ ເຮົາບອກທື່ ານທັງຫລາຍວື່ າ...” (ມທ ໕:໒໑,໒໕,໓໑,໓໓,໓໘ແລະ໔໓) ບື່
ວື່ າ “ທື່ ານທັງຫລາຍໄດີ້ຍນ
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ີ້ ຜຂ
ີ້ ກື່າວໄວີ້ຫລາຍຄັງໃນວິ
ີ້
ີ້ ຽນພຣະຄາເຮັບເຣີ ໄດີ້ກື່າວວື່ າ, “ໃນສະໄໝກື່ ອນພຣະເຈົາໄດີ້
ີ ື່ າງໆ ແກື່ ບັນພະບລຸ ດຂອງເຮົາ
ພຽງແຕື່ ເທົື່ານັນ,
ທຕ
ີ້
ີ້ ະກາດພຣະທັມ ແຕື່ ໃນວາລະສຸ ດທີ້າຍນີພຣະອົ
ໂດຍທາງຜປ
ງໄດີ້ກື່າວແກື່ ເຮົາທາງພຣະບຸ ດ...ພຣະບຸ ດຊົງເປັນແສງສະທີ້ອນສະພາບຂອງພຣະ
ເຈົາີ້ ແລະມີສະພາບແບບພິມດຽວກັນກັບພຣະອົງ...” (ເຮັບເຣີ ໑:໑-໓) ອັກຄະສາວົກ ປີ ເຕີ ແຄເລີ Peter Kehler ໄດີ້ກື່າວວື່ າ, “ຖີ້າວື່ າ
ີ້ ຈ
ີ້ ພຽງພແລີ້ວ” 11
ີ້ ກ
ັ ພຣະເຢຊຄຣິດເທົື່ານັນກ
ພຣະຄາທັງໝົດສອນໃຫີ້ຂາີ້ ພະເຈົາຮ

ີ້ າພຣະຄາພີທຸກຕອນໄດີ້ຮບ
ັ ການດົນໃຈທີື່ມາຈາກພຣະເຈົາີ້ ແຕື່ ຈະບື່ ເຊືື່ອຕາມຕົວອັກສອນທີື່
ແອນນາບັບຕິສຄຣິດສະຕຽນເຊືື່ອໝັນວື່
ເຈາະຈົງ ພວກເຂົາຍອມຮັບພຣະຄາທີື່ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນ, ແຕື່ ຕີ້ອງສາພັນກັບຈິດວິນຍານຂອງພຣະຄຣິດ. ພຣະຄາພີທຸກຕອນຕີ້ອງຕີ
ິ ພຣະເຢຊ. ຄຣິດສະຕຽນຈະພົບບັນຫາເມືື່ອຍົກພຽງແຕື່ ພຣະຄາທີື່ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນເໜືອກວື່ າພຣະເຢຊ ຫລື
ຄວາມໝາຍໄປກັບຊີວດ

ຍົກພຣະເຢຊເໜືອກວື່ າພຣະຄາ. ພຣະຄາແລະພຣະເຢຊຈາເປັນຕີ້ອງຜກພັນກັນ.12
ີ້ ນທີື່ສາຄັນທີື່ສຸ ດ. ແຕື່ ພຣະເຢຊຍັງຄົງເປັນສິດທິອານາດສງສຸ ດ
ແອນນາບັບຕິສຄຣິດສະຕຽນມອງເຫັນວື່ າ ພຣະຄາເປັນບື່ ເກີດຂອງຂມ
ີ້ ື່ ເໜືອກວື່ າຕົວອັກສອນ ແລະເປັນມາດຕະຖານຂອງສິນລະ
ິ . ພຣະອົງຍັງຊົງເປັນອົງພຣະຜເີ້ ປັນເຈົາທີ
ທີື່ກື່ ຽວຂີ້ອງກັບຄວາມເຊືື່ອແລະຊີວດ

ື່ ຖື່າຍທອດອອກໄປຢື່າງສັດຊືື່ປະກອບດີ້ວຍລິດເດດທີື່ເໜືອຄາສອນຂອງພຣະເຢຊ ຊື່ ງຍອມຮັບ
ີ້
ທັມສື່ ວນຕົວ ແລະສັງຄົມ. ບື່ ມີຄາເວົາໃດໆທີ
ີ້ ເມືື່ອແອນນາບັບຕິສຄຣິດສະຕຽນປະສົບບັນຫາທາງດີ້ານສິນລະທັມ ພວກເຂົາຈະ
ວື່ າເປັນສນກາງແຫື່ ງຄວາມເຊືື່ອຂອງພວກເຮົາ. ດັື່ງນັນ,

ີ້
ີ້ ື່ ງສກສາພຣະຄາຕອນອືື່ນໆ. ໃນການສສາຂມ
ີ້ ນເບືອງຫລັ
ມອງໄປທີື່ພຣະເຢຊກື່ ອນເພືື່ອໃຫີ້ພຣະອົງຊົງນາທາງ ຕື່ ຈາກນັນຈ
ງເພືື່ອສີ້າງຄວາມ
ີ້ ມ. ຖີ້າຫາກພົບວື່ າພຣະຄາພີ ສອງຕອນມີຂຂັ
ີ້
ີ້ ດແຍື່ ງກັນພວກເຂົາຈະໃຫີ້ຊວ
ີ ດ
ິ ພຣະເຢຊເປັນການຕັດສິນ!
ເຂົາໃຈເພີ
ມເຕີ
ີ້ ື່ ວຍໃຫີ້ລອດ
໓. ຍອມຮັບວື່ າພຣະເຢຊຊົງເປັນອົງພຣະຜເີ້ ປັນເຈົາີ້ ແລະເປັນພຣະຜຊ

ີ້ ື່ ວຍໃຫີ້ລອດຈາກຄວາມຜິດບາບ ແຕື່ ກັບອື່ ອນກາລັງກັບການຕິດ
ຄຣິດສະຕຽນມາກມາຍປະກາດຕົນຍອມຮັບວື່ າ ພຣະເຢຊຊົງເປັນພຣະຜຊ
ີ້
ິ ປະຈາວັນ. ພວກເຂົາເຫັນວື່ າພຣະເຢຊເປັນພຣະຜຊ
ີ້ ື່ ວຍໃຫີ້ລອດຈາກ
ຕາມພຣະອົງ ແລະຍອມຮັບວື່ າພຣະອົງເປັນອົງພຣະຜເີ້ ປັນເຈົາໃນຊີວດ

ັ ນາຍຈ ີ້າງ ຜນ
ີ້ າສັງ
ນິໄສທີື່ບື່ ດີ ແຕື່ ເມືື່ອປະສົບກັບບັນຫາໃຫຍື່ ທາງດີ້ານການເມືອງ ຫລືສງັ ຄົມ. ພວກເຂົາກັບມອບຄວາມເຊືື່ອປະຈາວັນໃຫີ້ກບ
ີ້ ນ
ັ ຊາການທະຫານ ຫລືປະທານາທິບດີ. ຜົນທີື່ຕາມມາກຄືຄຣິດສະຕຽນຫລາຍຄົນໃນຍຸ ກປະຈຸບນ
ັ ເຊືື່ອຟັງຄາສັງສອນຂອງຜນ
ີ້ າທີື່ເປັນ
ຄົມ ຜບ
ມະນຸດຫລາຍກວື່ າຟັງຄາສັື່ງຂອງພຣະເຢຊ.
ແອນນາບັບຕິສຄຣິດສະຕຽນເຊືື່ອວື່ າການເຊືື່ອຟັງລັດຖະບານຈະຕີ້ອງຢື່ ໃນຂອບເຂດຂອງຄວາມເປັນຄຣິດສະຕຽນທີື່ສາມາດອະນຸຍາດ

ິ ແລະລະບຽບການປົກຄອງໃນໂລກນີ.ີ້ ແຕື່ ການເຊືື່ອຟັງກົດໝາຍບື່ ໄດີ້
ໃຫີ້ເຮັດໄດີ້. ລັດຖະບານມີຈດ
ຸ ປະສົງ ແລະມຸ ີ້ງໝາຍທີື່ຈະຮັກສາຊີວດ
ັ ພຣະເຢຊ ແລະແຜື່ນດິນ
ໝາຍຄວາມວື່ າເຮົາຈະເຊືື່ອຟັງລັດຖະບານສັື່ງແບບຫລັບຫຫລັບຕາສັື່ງ, ເນືື່ອງຈາກວື່ າຄວາມຊືື່ສັດຂອງເຮົາໄດີ້ໃຫີ້ກບ

ີ້ ື່ ເຮົາອາດຂັດແຍື່ ງຕື່ ຄາສັງຂອງລັດຖະບານເພາະບື່ ຕົງກັບຄາສອນຂອງພຣະເຢຊ ທີື່ເປັນສນກາງແຫື່ ງຄວາມ
ຂອງພຣະເຈົາີ້ ອາດຈະມີບາງຄັງທີ
ີ້ າຂອງພຣະເຢຊ ແລະຈັກກະພັດຊີຊາ ເຮົາກຈະຕີ້ອງຕອບແບບດຽວກັນກັບ
ເຊືື່ອຂອງພວກເຮົາ ເມືື່ອເກີດມີການຂັດແຍື່ ງລະຫວື່ າງການຊີນ
ີ້
ລກສິດຍຸ ກທາອິດວື່ າ, “ເຮົາຈະຕີ້ອງເຊືື່ອຟັງພຣະເຈົາຫລາຍກວື່
າເຊືື່ອຟັງມະນຸດ” 13 (ກິດຈະການ ໕:໒໙)
ີ້ ື່ ຈະເຮັດຄື:
ີ້ ື່ ເຊື
ີ ື່ ອແລະມຸ ີ້ງໝັນທີ
ສະຫລຸ ບຄວາມແລີ້ວແອນນາບັບຕິສຄຣິດສະຕຽນຄື ຜທ
ິ ປະຈາວັນ.
໑. ຕິດຕາມພຣະເຢຊຄຣິດໃນຊີວດ

໒. ຕີຄວາມໝາຍພຣະຄາພີໂດຍອິງໃສື່ ພຣະເຢຊເປັນສນກາງແຫື່ ງຄວາມເຊືື່ອ.
໓. ສັນຍາວື່ າຈະຊືື່ສັດຕື່ ພຣະເຢຊຄຣິດ.

ພຣະເຢຊຄຣິດເປັນສນກາງແຫື່ ງຄວາມເຊືື່ອຂອງພວກເຂົາ. ແລີ້ວພວກທື່ ານ ເປັນຄຣິດສະຕຽນໃນຮບແບບແອນນາບັບຕິສຫລືຍງັ ?

ີ້ ື່ ອທີ ໒: ຊຸມຊົນຄຣິດສະຕຽນເປັນສນກາງແຫື່ ງຊີວດ
ິ ຂອງພວກເຮົາ
ຫລັກຂເຊື
ີ້
ື່
ີ້
ີ້ າ ເປໂຕ ອັນເດອາ ແລະຢາໂກໂບກັບໂຢຮັນ
ພຣະເຢຊໄດີ້ເລີມພາລະກິດຂອງພຣະອົງສິງແລກຄື ການສີ້າງຊຸມຊົນຂນມາ
ພຣະອົງໄດີ້ຊງົ ເອີນເອົ
ີ້ ດ
ິ ຕາມພຣະອົງຢື່າງຫລວງຫລາຍ ແລວີ້ພຣະອົງໄດີ້ເລືອກເອົາສາວົກສິບສອງຄົນ ພວກເຂົາໄດີ້ຮຽນຮ,ີ້
ໃຫີ້ມາຮື່ ວມກັບພຣະອົງ ຕື່ ມາກມີຜຕ
ຮັບປະທານອາຫານຮື່ ວມກັບພຣະອົງ ເດີນທາງແລະຮັບໃຊີ້ຮື່ວມກັນຈົນເຖິງວັນເພັນເຕຄ໋ ອດ ທີື່ໄດີ້ກາຍມາເປັນແກນຫລັກຂອງສັງຄົມໃໝື່
ີ້ າ “ຄຣິສຕະຈັກ” ເຮົາໄດີ້ພບ
ີ້ ື່ ໃນ ກິດຈະການ ບົດທີ ໒ ເຮົາພົບວື່ າກຸື່ ມທາອິດນີ ີ້ “ຮື່ ວມປະຊຸມກັນທຸກ
ົ ກຸື່ ມທີື່ເຊືື່ອທາອິດໄດີ້ເກີດຂນຢ
ຊື່ ງເອີນວື່
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ີ້ ອ
ີ້
ວັນ” ບື່ ສະເພາະແຕື່ “ໃນພຣະວິຫານ” ເທົື່ານັນີ້ “ໃນບີ້ານຂອງພວກເຂົາ” ພວກເຂົາຮັບປະທານອາຫານ “ດີ້ວຍຄວາມຍິນດີແລະມີໃຈເອືອເຟື
ີ້
ເພືື່ອແຜື່, ສັນລະເສີນພຣະເຈົາແລະມີ
ຄວາມຊືື່ນຊົມຍິນດີຮື່ວມກັບປະຊາຊົນຢື່າງກວີ້າງຂວາງ”
ິ ທີື່ແຕກຕື່ າງຈາກຄວາມຈິງທາງດີ້ານສາດສະໜາ ແລະການເມືອງໃນເວລາ
ຄຣິສຕະຈັກໃນພຣະສັນຍາໃໝື່ກາຍມາເປັນການດາເນີນຊີວດ
ີ້ ຖກ
ີ້ ຮບແບບຊີວດ
ິ ໃໝື່ນີໄດີ້
ື ສອນ ແລະສະເຫລີມສະຫລອງໃນລານພຣະວິຫານ ແລະກຸື່ ມຍື່ ອຍທີື່ບີ້ານຊື່ ງມີການສົນທະນາກັນ ແລະໄດີ້
ນັນ.
ີ້
ັ .
ນາສິື່ງເຫລົື່ານັນໄປປະຕິ
ບດ

ີ້
ັ ຜຄ
ີ້ ນ
ົ ທີື່ຕິດຕາມພຣະອົງ ຊື່ ງເຫັນໄດີ້ວື່າພຣະເຢຊຕີ້ອງການໃຫີ້ຜທ
ີ້ ື່ ຕິ
ີ ດຕາມພຣະອົງບື່
ພຣະເຢຊໄດີ້ໃຊີ້ຄາເວົາແບບຄອບຄົ
ວມາໃຊີ້ກບ
ີ້ ື່ ເຮັດໃຫີ້ຄນ
ີ້ ແຕື່ ຕີ້ອງການຄົນເຫລົື່ານັນສາມັ
ີ້
ີ້
ົ ອືື່ນໆປະຫລາດໃຈວື່ າພຣະເຈົາໄດີ້
ພຽງແຕື່ ແຕື່ ເຊືື່ອໃນພຣະອົງເທົື່ານັນ,
ກຄີຜກພັນກັນຫລາຍຂນທີ
ສະຖິດໃນກຸື່ ມຄຣິດສະຕຽນຍຸ ກທາອິດ ແລະໄດີ້ທາງານຜື່ານພວກເຂົາ. ພວກເຂົາມີຂອງປະທານມີຄວາມຄິດເຫັນ ແລະມີຄວາມກາີ້ ຫານທີື່ຈະ
ີ້ າໄວີ້ ໃນຂະນະທີື່ພຣະອົງຍັງຢື່ ກັບພວກເຂົາ. ຖີ້າເຮົາຫາກຖາມຄົນທີື່ຕິດຕາມພຣະອົງກຸື່ ມທາອິດພວກເຂົາ
ສົື່ງຜື່ານສິື່ງທີື່ພຣະເຢຊໄດີ້ຊງົ ເລີມເອົ

ິ ຂອງເຮົາ”.
ຄົງຕອບວື່ າ “ຊຸມຊົນຄຣິດສະຕຽນເປັນສນກາງແຫື່ ງຊີວດ
ື່
ີ້
ີ້ ື່ ເຊື
ີ ື່ ອ ລວມທັງຊາຍແລະຍິງທີື່ມາຮື່ ວມກັນເພືື່ອສກສາພຣະຄາ,ມີການແບື່ ງປັນອະ
ແທນທີຈະເນັນວື່ າຄຣິສຕະຈັກເປັນຄອບຄົວຂອງຜທ
ີ້ ື່ ງມີ
ັ ທື່ ເຄີ
ີ ຍ
ທິຖານແລະນະມັດສະການ, ຄອນສະແຕນຕິນ ກັບໃຫີ້ຄວາມສາຄັນໃນການປະຊຸມໃຫຍື່ ໃນພຣະວິຫານທີື່ມີຄວາມຜກພັນກັບຜຮ
ີ້ ວມຄຣິສຕະຈັກທີື່ກື່ ຽວຂີ້ອງກັບຈັກກະພັດ ຄົນເປັນຈານວນມາກໄດີ້ຮບ
ັ ບັບຕິສະ
ຕື່ ຕີ້ານການເປັນຄຣິດສະຕຽນ ຕື່ າງກມີຄວາມເຕັມໃຈເຂົາຮື່
ີ້
ີ້
ື່ ໃນໂລກ ແຕື່ “ໂລກ” ກັບເຂົາມາຢ
ື່ ໃນຄຣິສ
ມາ ບື່ ວື່ າເຂົາຈະຕິດຕາມພຣະເຢຊແທີ້ຫລືບື່ . ຜົນທີື່ຕາມມາຄືແທນທີຄຣິສຕະຈັກຈະເຂົາໄປຢ
ຕະຈັກ.

ີ້ າງພຣະວິຫານຂະໜາດໃຫຍື່ ໃນກຸ ງໂຣມ ແລະສະ
ີ້ ຊ ແລະຊື່ ວຍເຫລືອຈາກພະມານດາ ກະສັດຄອນສະແຕນຕິນ ເລີມສີ້
ໂດຍການອຸ ມ
ີ້
ີ້
ີ້ າ “ຊຸມຊົນຂອງພຣະ
ຖານທີື່ ທີື່ພຣະເຢຊໄດີ້ບງັ ເກີດ ແລະສີນພຣະຊົ
ນໃນທີື່ສຸ ດກມີການສີ້າງຄຣິສຕະຈັກຂນໃນທຸ
ກໆເມືອງ ແທນທີື່ຈະເອີນວື່
ີ້ າວວື່ າ “ຕກອາຄານຄຣິສຕະຈັກເປັນສນກາງຂອງເມືອງພວກ
ິ ຂອງພວກເຮົາ” ຄຣິດສະຕຽນເລີມກື່
ຄຣິດເປັນສນກາງ ເປັນສນກາງແຫື່ ງຊີວດ
ເຮົາ.”

ິ ທີື່ເຊືື່ອຟັງພຣະເຈົາີ້ ຖາມກາງຝງຊົນທີື່ຖືວື່າທຸກຄົນເປັນຄຣິດສະຕຽນສາຫລັບ ອກັດສະ
ອກັດສະຕິນ ຖືກທີ້າທາຍໃນການດາລົງຊີວດ
ີ້ ດ
ິ ຕາມທື່ ານ ກາຍເປັນເລືື່ອງທີື່ເປັນໄປບື່ ໄດີ້ທື່ ຈະແຍກສື່
ີ
ີ້ ື່ ບ
ີ ື່ ໄດີ້ເປັນສື່ ວນ
ຕິນ ແລະຜຕ
ວນໜື່ ງໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດອອກມາຈາກຜທ
ີ້ ອມກັນ”
ໜື່ ງຂອງພຣະຄຣິດ ທື່ ານກື່ າວວື່ າ “ເຂົາີ້ ແລະຫຍີ້າໄດີ້ເຕີບໃຫຍື່ ຂນພີ້

ີ້ ື່ ງກື່ ຽວຂີ້ອງກັບການໃຫີ້ອະ
ີ າງສາດສະໜາໄດີ້ຖກ
ື ສີ້າງຂນຊ
ແທນທີື່ຈະມີປະສົບການກັບການຊົງສະຖິດຂອງພຣະຄຣິດໃນຊຸມຊົນ, ພິທທ
ີ້
ີ ະຕິຍານຕົນ (Sacrament) ຫລືພທ
ິ ບ
ີ ບ
ັ ຕິດສະມາ ເພືື່ອຈະໄດີ້ຮບ
ັ ການອະໄພໂທດບາບທີື່ຕື່ ເນືື່ອງກັນຜເີ້ ຊືື່ອ
ໄພບາບນັນຈະຕີ້
ອງອາໄສພິທປ
ີ້ າເພືື່ອຈະໄດີ້ຮບ
ີ້
ີ າສ (Mass) ຫລາຍສັດຕະວັດຜື່ານໄປເກີດມີຄວາມເຂົາໃຈຜິ
ັ ການປົດປື່ອຍຈາກນາລົກ ເຮົາຕີ້ອງອະ
ຕີ້ອງອາໄສພິທມ
ດຂນວື່
ີ້
ື່
ທິຖານຕນັກບຸ ນ, ຊື່ ວຍເຫລືອຄົນຍາກຈົນ ແລະຕີ້ອງຊືໃບໄຖື່ບາບຈາກສັນທະປະປາ.
ວັນ ເວລາໄດີ້ຜື່ານໄປ ຄວາມຄິດກື່ ຽວກັບການເປັນສື່ ວນໜືື່ງຂອງພຣະຄຣິດ ແລະຄວາມຜກພັນຕື່ ກັນແລະກັນຊື່ ງເຄີຍມີມາໃນກຸື່ ມນີ້ອຍ
ກຄື່ ອຍໆຫາຍໄປ. ພວກທີື່ຕີ້ອງຕິດຕາມພຣະເຢຊຢື່າງສັດຊືື່ແລະຢາກມີປະສົບການໃນຊຸມຊົນທີື່ມີຄວາມຜກພັນ, ກາຍມາເປັນນັກບວດ

ີ້
ີ
ື່ ໃນອາຄານ ຫລືຄອນແວນ ຈື່ ງເກີດມີຄວາມເຂົາໃຈວື່
ີ້ ື່ ເຊື
ີ ື່ ອ
ແລະແມື່ ຊີທື່ ອາໃສຢ
າການທີື່ເຊືື່ອພຣະເຢຊ ແລະການເປັນສື່ ວນໜື່ ງໃນຊຸມຊົນຜທ
ິ ປະຈາວັນເປັນສິື່ງທີື່ເປັນໄປບື່ ໄດີ້ສາຫລັບຄົນທົື່ວໄປ.
ໃນຊີວດ
ີ້
ີ້
ີ້
ັ ໄປຢື່ ບົນພືນຖານຂອງພຣະຄ
ມາຕິນ ລເທີ ແລະນັກປະຕິຮບຄົນອືື່ນໆຄັງແລກມີ
ຄວາມຕັງໃຈປະຕິ
ຮບຄຣິສຕະຈັກໃຫີ້ກບ
າພີພວກເຂົາ
ື່
ີ້
ື່
ີ້ າ ຜເີ້ ຊືອທຸກຄົນເປັນຜ ີ້
ໄດີ້ແຍກຕົວອອກຈາກການຄອບຄອງຂອງອານາດໂຣມ ແລະເມືອສັື່ງສອນເທດສະໜາພຣະຄາພີ ພວກເຂົາເລີມຢາວື່
ີ້ ນມນນາຍຂອງສະໄໝນັນ.
ີ້ ແຕື່ ເມືື່ອຊາວ
ີ້ ື່ ຕິ
ີ ດຕາມ ລເທີ ແລະສະວິງລີ ກຕີ້ອງການຄວາມເປັນອິດສະລະອອກຈາກລະບົບເຈົາຂຸ
ຮັບໃຊີ້. ຜທ

ີ້ ື່ ສກ
ີ້ ນມນນາຍ ລເທີ ແລະສະວິງລີ ຢາກຈະເຫັນຄວາມສະຫງ ົບສຸ ກກັບມາ
ີ້ ບ
ັ ຫລັກການປະຕິບດ
ັ ທີື່ບື່ ຍຸ ດຕິທມ
ັ ຂອງເຈົາຂຸ
ນາບາງຄົນລຸ ກຂນຕ
ີ້ າງກັບພວກຜປ
ີ້ ົກຄອງ. ເຖິງແມື່ ນວື່ າພວກເຂົາຈະຊຸກຍຜ
ີ້ ນ
ີ້ າໃຫີ້ຮບ
ັ ຜິດຊອບຕື່ ຄົນຍາກຈົນ ແຕື່ ພວກເຂົາໄດີ້
ເໝືອນເດີມພວກເຂົາຈື່ ງເຂົາຂີ້

ີ້
ີ້ ື່ ງໂດຍບື່ ໄດີ້ຕງໃຈ.
ື່ ອີກຄັງໜ
ັ ີ້
ເຊືື່ອມຄວາມສາພັນລະຫວື່ າງຄຣິສຕະຈັກຂນມາໃໝ
ຈື່ ງເຮັດໃຫີ້ສນເສຍຄວາມເຊືື່ອຖື ແລະຄວາມໄວີ້ວາງໃຈຈາກ
ຊາວນາເປັນຈານວນຫລວງຫລາຍ.
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ີ້ ື່ ໃຫີ້ ລເທີ ແລະສະວິງລີ ດາເນີນການປະຕິຮບທີື່ຕັງໃຈໄວີ້
ີ້
ສົງຄາມຊາວນາ ແລະຄວາມກົດດັນຈາກການເມືອງໄດີ້ຢັບຢັງບ
. ພວກເຂົາຫັນ
ໄປໃຊີ້ໂຄງຮື່ າງແບບຂອງ ຄອນສະແຕນຕິນຄືເກົື່າ ແລະໃຊີ້ສາດສະໜາແບບ ອກັດສະຕິນ, ພວກເຂົາພີ້ອມທີື່ຈະຮັກສານະໂຍບາຍຄຣິສຕະ
ີ້
ັ ໃຊີ້ດາບຕື່ ຜກ
ີ້ ະທາຜິດ ແລະການຕີຄວາມໝາຍພຣະຄາພີແບບຮາບພຽງເປັນເລືື່ອງສື່ ວນຕົວ ເພືື່ອຮຽນຮນ
ີ້ າພຣະໄທ
ຈັກ ແລະອະນຸຍາດໃຫີ້ລດ
ພຣະເຈົາ.ີ້
ແອນນາບັບຕິສຍຸ ກທາອິດ, ລວມທັງ ເມັນໂນໄຊມອນ ພາກັນຜິດຫວັງກັບຄວາມຜິດພາດໃນເລືື່ອງການປະຕິຮບ. ພວກເຂົາບື່ ເຄີຍຄິດ

ີ້
ັ
ເຖິງທີື່ຈະກັບໄປສື່ ຮບແບບຄອນສະແຕນຕິນ ແລະສາດສະໜາສາດຂອງອກັດສະຕິນ ແຕື່ ຕີ້ອງການຢາກເຫັນການ ຟືນຟ
ຄຣິສຕະຈັກໃຫີ້ກບ
ໄປສື່ ຮບແບບໃນພຣະຄາພີພາກພຣະສັນຍາໃໝື່. ພວກເຂົາເຊືື່ອວື່ າຄຣິສຕະຈັກເປັນສັງຄົມທີື່ເອກະເທດ ແລະແຕກຕື່ າງຈາກສັງຄົມໂລກ.
ື ບັງຄັບໃຫີ້ໄປປະຊຸມໃນທີື່ລັບເພືື່ອສກສາພຣະຄາພີ, ມີ
ເນືື່ອງຈາກມີການຂົື່ມເຫັງຄຣິດສະຕຽນກຸື່ ມແອນນາບັບຕິສກຸື່ ມທາອິດໄດີ້ຖກ
ັ ປະສົບການທີື່ເຫັນວື່ າການຊົງສະຖິດຂອງພຣະເຢຊ
ການແບື່ ງປັນອະທິຖານ ແລະນະມັດສະການໃນບີ້ານ ແລະທີື່ປະຊຸມລັບພວກເຂົາໄດີ້ຮບ

ີ້ ເມືື່ອມີຄນ
ົ ເຊືື່ອ ແລະວາງໃຈໃນພຣະເຢຊຄຣິດແລະສັນຍາວື່ າຈະຕິດຕາມພຣະອົງໃນຊີວດ
ິ ປະຈາວັນ, ພວກ
ຢື່ ທື່ າມກາງພວກເຂົາຫລາຍຄັງ.
ື່
ື່
ີ້
ັ ບັບຕິສະມາ ແລະການຕີ້ອນຮັບເຂົາສື່ ທີປະຊຸມທີເຈາະຈົງ ພວກເຂົາມີຄວາມຜກພັນກັນຢື່າງແໜີ້ນແຟີ້ນ.
ເຂົາໄດີ້ຮບ

ີ້ ກາຍເປັນພະຍານຢື່າງມີພະລັງອານາດໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາຫລັງຈາກທີື່ໄດີ້ສກສາຫລັກວິທະຍານິພນ
ົ ລະດັບປະລິນຍາ
ກຸື່ ມນີ້ອຍນີໄດີ້
ີ້ ນີ້ ແລະຄວາມຄິດຂອງແອນນາບັບຕິສ. ອາຈານ ທາກາຊິ ຢາມາດາ (Takashi Yamada) ຜເີ້ ປັນ
ເອກ ໖໒ ສະບັບກື່ ຽວກັບຈຸດເລີມຕົ
ສິດຍາພິບານ ແລະນັກວິຊາການຈາກປະເທດຍີື່ປຸື່ ນເຊືື່ອວື່ າ “ເອກະລັກຂອງຄຣິສຕະຈັກຍຸ ກແລກ ແລະແອນນາບັບຕິສຍຸ ກທາອິດກຄື ພວກ

ີ້ .” 14
ີ້
ເຂົາພົບກັນໃນກຸື່ ມຍື່ ອຍ, ມີການພົບປະໜີ້າຕື່ ໜີ້າກັນເຮັດໃຫີ້ພວກເຂົາເຂັມແຂງພ
ທີື່ຈະອອກໄປປະເຊີນກັບໂລກນີໄດີ້
ີ້
ີ ດ
ິ ໃນສະຖານທີື່ຕື່ າງໆ. ພວກເຂົາຄາດຫວັງ “ຊີວດ
ິ ທີື່ຊອບ
ແອນນາບັບຕິສຄຣິດສະຕຽນໄດີ້ກື່າວໄວີ້ຢື່ ເລືອຍໆ
ເຖິງພະລັງໃນການໃຊີ້ຊວ
ີ້ າຕີ້ອງເປັນແບບຢື່າງ ບື່ ພຽງແຕື່ ໄດີ້ຮບ
ັ ອິດສະລະພາບຈາກຄວາມຜິດບາບ. ພວກເຂົາອະທິບາຍ
ທັມ” ຈາກສະມາຊິກທຸກຄົນໂດຍສະເພາະຜນ
ີ້
ີ້ ື່ ມີ
ີ ຊວ
ີ ດ
ິ ທີື່ເຕັມລົນໄປດີ້
ີ້ ື່ ເລີ
ີ ກຕິດຕາມພຣະເຢຊປະຈາວັນ
ວື່ າຄຣິດສະຕຽນທີື່ສັດຊືື່ ຄືຜທ
ວຍພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລະມີຈະລິຍະທັມ. ຜທ

ີ ດ
ິ ທີື່ເໝືອນກັບພຣະເຢຊ ກຖືກຕັດອອກຈາກພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ.
ຫລືຍງັ ບື່ ມີຊວ
ີ້ ື່ ເຊື
ີ ື່ ອທີື່ໄດີ້ຮບ
ັ ການປື່ຽນແປງ ຊື່ ງມີຄວາມຜກພັນຕື່ ກັນ
ພວກແອນນາບັບຕິສຄຣິດສະຕຽນເຫັນວື່ າ ຄຣິສຕະຈັກຕີ້ອງປະກອບດີ້ວຍຜທ
ີ້ າໂປຣແຕສແຕນ ແລະຄາໂທລິກເຫັນວື່ າກຸື່ ມແອນນາບັບຕິສເປັນພິດໄພຕື່ ສະຖາບັນຄຣິສຕະຈັກ.
ແລະກັນໃນຊຸມຊົນແຫື່ ງພຣະສັນຍາ ແຕື່ ຜນ
ຜົນທີື່ຕາມມາ ພວກເຂົາຕີ້ອງຖືກຈັບຂັງຄຸ ກແລະຖືກການຂົື່ມເຫັງຢື່າງຮີ້າຍແຮງຕື່ ແອນນາບັບຕິສ.
ື່ ອຄວາມເຊືື່ອ.15
ີ້ ື່ ຍອມຕາຍເພື
ີ
ຕັດຫົວ ແລະຖືກມັດຕິດກັບເສົາເຜົາທັງເປັນ ພວກເຂົາເປັນຜທ

ີ້
ຫລາຍກວື່ າ ໔໐໐໐ ຄົນຖືກຈັບຖື່ວງນາ,

ີ້ ງຍຸ ກສຸ ດທີ້າຍຫລາຍເກີນໄປ, ບາງ
ີ້ າຫລາຍຄົນໄດີ້ເນັນເຖິ
ໃນຊື່ ວງທາອິດ ກຸື່ ມແອນນາບັບຕິສມີຄວາມຫລາກຫລາຍຢື່າງມາກມາຍ ຜນ
ຄົນໄດີ້ໃຊີ້ຄວາມຮຸ ນແຮງຊື່ ງມີກຸື່ມໜື່ ງໃນເມືອງ ມັນສະເຕີ (Munster) ປະເທດເຢຍລະມັນ ໄດີ້ເຮັດຄວາມຮຸ ນແຮງຈົນມີການປົດສະມາຊິກ
ສະພາເມືອງອອກ ແລະໃຫີ້ໃຊີ້ອາວຸ ໂສ ໑໒ ຄົນ ທີື່ເຂົາປະກາດຕົວວື່ າເປັນອິດສະຣາເອນໃໝື່ ພວກເຂົາອະນຸຍາດໃຫີ້ມເີ ມຍຫລາຍຄົນ ແລະ
ີ້ ເກີດຂນຈາກແອນນາບັ
ີ້
ໃຫີ້ໃຊີ້ອາວຸ ດເພືື່ອປີ້ອງກັນຕົວເອງ ເລືື່ອງຢື່າງນີໄດີ້
ບຕິສຄຣິດສະຕຽນນອກຮີດ.
ັ .
ກັບແອນນາບັບຕິສ ແລະຄຣິດສະຕຽນເມັນໂນໄນ ຊື່ ງຍັງສືບຕື່ ມາອີກຈົນເຖິງປະຈຸບນ

ໄດີ້ກື່ ໃຫີ້ເກີດເສືື່ອມເສຍຊືື່ສຽງໃຫີ້

ແອນນາບັບຕິສຍຸ ກທາອິດມີຄວາມຜກພັນກັບພຣະເຢຊຢື່າງແໜີ້ນແຟີ້ນ ແລະມີການສະໜັບສະໜນກັນຢື່າງຊືື່ສັດ ພວກເຂົາດາລົງຊີ
ີ້ ເທມີສນ
ີ ລະທັມຊື່ ງແຕກຕື່ າງຈາກໂລກທີື່ໂຫດຮີ້າຍ. ຖີ້າວື່ າເຮົາສາມາດຖາມແອນນາບັບຕິສ ຄຣິດສະຕຽນໃນຍຸ ກແລກໄດີ້ ພວກ
ວິດຢື່າງທຸມ

ິ ຂອງພວກເຮົາ!”
ເຂົາຄົງຈະຕອບແບບດຽວກັນກັບລກສິດຍຸ ກທາອິດວື່ າ “ຊຸມຊົນຂອງພຣະເຢຊເປັນຈຸດສນກາງ ເປັນສນກາງແຫື່ ງຊີວດ
ື່
ື່
ີ້
ັ ຄຣິດສະຕຽນທີມີມຸມມອງແບບແອນນາບັບຕິສ ເຂົາໃຈ
ິ ທີມີພຣະຄຣິດເປັນສນກາງໃນຊີວດ
ິ ຢື່າງແທີ້
ໃນໂລກປະຈຸບນ
ແລະດາລົງຊີວດ
ຈິງສະແດງອອກໃນ ໓ ດີ້ານດັື່ງນີ:ີ້

໑. ການໃຫີ້ອະໄພເປັນສິື່ງຈາເປັນສາຫລັບຊຸມຊົນຄຣິດສະຕຽນ.
ີ້ ພຣະອົງອະທິຖານຢື່າງຮີ້ອນຮົນເພືື່ອເຮົາຈະເປັນອັນໜື່ ງອັນດຽວກັນ
ີ ດ
ິ ແລະມີຊວ
ີ ດ
ິ ທີື່ຄົບບລິບນຫລາຍຂນ,
ພຣະເຢຊມາເພືື່ອໃຫີ້ເຮົາມີຊວ
ັ ຜົນປະໂຫຍດຫລາຍຢື່າງ. ເມືື່ອ
ເໝືອນດັື່ງພຣະອົງຊົງເປັນອັນໜື່ ງອັນດຽວກັບພຣະບິດາ. ສະມາຊິກຢື່ ໃນຊຸມຊົນມີຄວາມອົບອຸື່ ນ ແລະໄດີ້ຮບ
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ີ້ ອະໄພໃຫີ້ກນ
ັ ແລະກັນ.
ສະມາຊິກໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດນັນໄດີ້
ບັນຫາຂອງມະນຸດຊາດບື່ ແມື່ ນການຂາດແຄນເລືື່ອງການເງ ິນ, ການສກສາຫລືອານາດ. ບັນຫາສາຄັນຄື: ເຮົາໄດີ້ເຮັດຜິດຕື່ ກັນແລະ
ີ້ ນຂອງສື່
ີ້ ເລີມຕົ
ີ້
ີ້
ື່ ກັນທາງດີ້ານທື່ າທີ, ທັດສະນະຄະຕິແລະການປະພດ. ຜົນທີື່ໄດີ້
ກັນ ຕັງແຕື່
ວນບຸ ກຄົນ ແລະກຸື່ ມ ໄດີ້ເຮັດຜິດຕື່ ພຣະເຈົາແລະຕ
ຮັບກຄືຄວາມສາພັນທີື່ແຕກຫັກກັບພຣະເຈົາີ້ ແລະຕື່ ກັນແລະກັນກັບຕົວຂອງເຮົາເອງ ແລະກັບທັງໂລກ.
ຈຸດປື່ຽນແປງທີື່ສາຄັນໃນການແກ ີ້ໄຂຄວາມຜິດພາດຍື່ ອມຈະເກີດຂນີ້ ເມືື່ອມີຝື່າຍໜື່ ງກັບໃຈຢື່າງແທີ້ຈງິ ແລະຂການໃຫີ້ອະໄພ. ແຕື່

ີ້ ການ
ໜີ້າເສຍດາຍທີື່ຢື່ ໃນໂລກຂອງຄົນທີື່ບື່ ເປັນຄຣິດສະຕຽນ ການແກໄີ້ ຂຄວາມຂັດແຍື່ ງຄືການເມີນເສີຍບື່ ແມື່ ນການໃຫີ້ອະໄພ, ຫລາຍຄັງມີ
ົ ປີ້ອງກັນຕົວເອງມັກຈະມາແທນການສາລະພາບຄວາມຜິດບາບຢື່າງສັດຊືື່. ການສາລະພາບບາບ ແລະການໃຫີ້ອະ
ປະຕິເສດ ແລະການແກຕີ້ ວ
ີ້
ັ ລະຫວື່ າງເຮົາກັບພຣະເຈົາີ້ ແລະຕື່ ກັນແລະກັນ. ການໃຫີ້ອະໄພເປັນສິື່ງທີື່ຂາດບື່ ໄດີ້
ໄພເປັນສິື່ງທີື່ທາລາຍກາແພງທີື່ຂວາງກັນການສາມັ
ກຄີທມ
ີ້ ໃນຊຸມຊົນຄຣິດສະຕຽນ!
ໃນການເສີມສີ້າງ ແລະຟືນຟ
ັ ການຕີຄວາມໝາຍໃນຊຸມຊົນ
໒. ພຣະຄາພີຈະຕີ້ອງໄດີ້ຮບ
ື່ ງທີື່ຕົນເອງເຂົາໃຈ.
ີ້ ວຍຕົນເອງ ແລະປະກາດຄວາມເຂົາໃຈໃນສິ
ີ້
ີ້
ຄຣິດສະຕຽນຫລາຍຄົນໄດີ້ສກສາພຣະຄາຂອງພຣະເຈົາດີ້
ເມືື່ອເຂົາໄດີ້ຈາກັດ

ີ້
ເຂົາເອງໃນການຕີຄວາມໝາຍສື່ ວນຕົວ ເຂົາມັກຈະສີ້າງຄວາມສັບສົນແລະເຂົາໃຈຜິ
ດຕື່ ຄວາມໝາຍຂອງພຣະຄາ.
ຄຣິດສະຕຽນຄົນອືື່ນໆມອງເຫັນວື່ າສິດຍາພິບານ, ນັກບວດ ຫລືຄສອນພຣະຄາເປັນກຸື່ ມດຽວທີື່ສາມາດຕີຄວາມໝາຍພຣະຄາຢື່າງ

ີ້
ັ ໃຊີ້ໃນຊີວດ
ິ .
ຖືກຕີ້ອງ. ເມືື່ອເປັນແບບນີສະມາຊິ
ກທົື່ວໄປມັກລະເລີຍໃນການສກສາພຣະຄາພີແລະນານາໄປປະຕິບດ
ັ
ແອນນາບັບຕິສຄຣິດສະຕຽນມີມຸມມອງທີື່ເຊືື່ອວື່ າ ຄວນມີການສກສາພຣະຄາພີສື່ວນຕົວ ແລະຢື່ ໃນຊຸມຊົນຄຣິດສະຕຽນທີື່ໄດີ້ຮບ

ີ້ ຜທ
ີ້ ື່ ເຊື
ີ ື່ ອຈະໄດີ້ຮບ
ັ ແລະໃຫີ້ການອົບຮົມຕື່ ກັນແລະກັນທົື່ວໄປ ໃນສະມາຊິກຊຸມຊົນຄຣິດສະ
ການຊົງນາຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ສະນັນ,
ຕຽນກຸື່ ມຍື່ ອຍ (Cell group). ໃນຫີ້ອງຮຽນແລະໃນການປະຊຸມສາມະນາ ໃນການນາຂອງພຣະເຢຊຊື່ ງເປັນສນກາງແຫື່ ງຄວາມເຊືື່ອຂອງ
ີ້ ນ.
ີ້
ີ້ ື່ າພຣະຄາໄດີ້ກື່າວຢື່າງໃດແດື່ ໃນສະຖານະການຄັງນັ
ພວກເຂົາ ພວກເຂົາຈະໄດີ້ຮວ

໓. ກຸື່ ມຍື່ ອຍ (ກຸື່ ມແຊລ) ເປັນສື່ ວນໜື່ ງຂອງຊຸມຊົນຄຣິດສະຕຽນ
ີ້ ານົກມີສອງປີ ກ ປີກໜື່ ງປຽບເໝືອນໂບດຊື່ ງເນັນເຖິ
ີ້ ສຕະຈັກຖືກເອີນວື່
ີ້ ງຄວາມສາພັນລະຫວື່ າງເຮົາກັບພຣະເຈົາຜ
ີ້ ບ
ີ້ ລິສຸດຢື່ ເໜືອ
ບາງຄັງຄຣິ
ີ້ າເອີນວື່
ີ້ າຄວາມສາພັນແນວຕັງ)
ີ້ ອີກປີກໜື່ ງຄື ກຸື່ ມຍື່ ອຍ (ກຸື່ ມແຊລ)
ພວກເຮົາ. (ຄວາມສາພັນນີເຮົ
ນອນ ຄຣິສຕະຈັກຕີ້ອງການມີ ໒ ປີ ກນີ.ີ້ 16

ີ້ ນເນັນເຖິ
ີ້ ງຄວາມສາພັນແນວ
ປີ ກນີແມື່

ີ້ ນເລືື່ອງຈິງ ເພາະພວກເຮົາຈະ
ິ ຄຣິດສະຕຽນທີື່ເກີດຜົນຄື ມີຄວາມສາພັນພາຍໃນກຸື່ ມຂອງຈານວນ ໑໒ ຄົນ ນີເປັ
ການດາເນີນຊີວດ
ີ້
ັ ການປກສາ, ພວກເຮົາຈະຄົນຫາຂອງປະທານແລະການຮື່
ໄດີ້ໃຫີ້ແລະໄດີ້ຮບ
ວມກັນເຮັດພາລະກິດການປະກາດຈະມີແຕື່ ຄວາມຊືື່ນຊົມຍິນ
ີ້
ັ ໃນກຸື່ ມຍື່ ອຍ. ຄຣິສຕະຈັກທີື່ເຂັມແຂງຈະຕີ້
ດີ ແລະມີຄວາມສາມັກຄີທມ
ອງເປັນຊຸມຊົນຄຣິດສະຕຽນທີື່ມີຄວາມຄິດສີ້າງສັນທີື່ປະກອບ
ື ີ້
ດີ້ວຍກຸື່ ມຍື່ ອຍ ບາງຄົນກື່ າວວື່ າກຸື່ ມຍື່ ອຍຄືພນຖານຂອງຄຣິ
ສຕະຈັກ.17
ິ ໃນຊຸມຊົນນັນີ້ ຄືເປັນຫົວໃຈ
ສະຫລຸ ບແລີ້ວ, ແອນນາບັບຕິສຄຣິດສະຕຽນມີມຸມມອງທີື່ມີ ພຣະເຢຊຄຣິດເປັນສນກາງແຫື່ ງຊີວດ

ິ ພວກເຂົາ. ພວກເຂົາຈະເຫັນວື່ າ:
ໃນຊີວດ

໑. ການໃຫີ້ອະໄພເປັນສິື່ງທີື່ຂາດບື່ ໄດີ້ໃນຊຸມຊົນ.
ີ້ ວ
ີ້ ຍກັນເປັນສິື່ງຈາເປັນກື່ ອນທີື່ຈະຕີຄວາມໝາຍພຣະຄາພີ.
໒. ການສົນທະນາສກສາຮຽນຮດ

ິ ຂອງຄຣິສຕະຈັກ.
໓. ກຸື່ ມຍື່ ອຍ (ກຸື່ ມແຊລ) ເປັນສນກາງຊີວດ
ື່
ື່
ີ້ ຄວາມຈິງໃນຊຸມຊົນຄຣິດສະຕຽນ.18
ີ້
ິ ໃໝື່ສິື່ງເຫລົື່ານີຄື
ເຊືອໃນພຣະເຢຊຄຣິດເຂົາຮື່ ວມເປັນສື່ ວນໜງຂອງຄຣິສຕະຈັກ ແລະດາເນີນຊີວດ
ທື່ ານໄດີ້ເປັນຄຣິດສະຕຽນແບບແອນນາບັບຕິສນີບີ້ ື່ ?
ີ້ ື່ ອທີ ໓ ການເຮັດໃຫີ້ຄືນດີກນ
ີ້ ຂອງພວກເຮົາ.
ັ ເປັນສນກາງວຽກງານຕົນຕ
ຫລັກຂເຊື
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ີ້ ສື່ ງພຣະບຸ
ີ້
ົ
ີ້ ື່ ນ
ີ າພາຂອງຄົນທີື່ຢາກຄືນດີກບ
ັ ພຣະເຈົາີ້
ພຣະເຈົາໄດີ້
ດຄືພຣະເຢຊຄຣິດເຂົາມາກ
າຈັດຄວາມບາບອອກໄປ ພຣະເຢຊກາຍເປັນຜທ
ັ , ພຣະອົງຍັງຝກໃຫີ້ຜທ
ີ້ ື່ ຕິ
ີ ດຕາມພຣະອົງໃຫີ້ເປັນທດ
ແລະຄືນດີຕື່ ກັນແລະກັນ ພຣະອົງສາມາດແກໄີ້ ຂສິື່ງທີື່ແຈກສະຫລາຍ ແລະບື່ ຍຸ ດຕິທມ
ັ .
ແຫື່ ງການຄືນດີກນ

ີ ີ້ າ ທາງຂອງການຄືນດີກນ
ັ ຢື່າງຊັດເຈນໃນຊຸມຊົນແຫື່ ງຄວາມເຊືື່ອຊື່ ງບັນທກໄວີ້ໃນພຣະທັມມັດທາຍ ໑໘:໑໕-໒໐
ພຣະເຢຊໄດີ້ຊນ
ັ ແຍື່ ງກັນບື່ ວື່ າຈະກື່ ຽວຂີ້ອງທາງດີ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມຫລືເຫດຜົນສື່ ວນຕົວຄວນຈະໄປແກໄີ້ ຂບັນຫາ ໜື່ ງຕື່ ໜື່ ງກື່ ອນ.
ຄົນຫລືກຸື່ມທີື່ໄດີ້ຂດ
ື່ ຍຸ ດຕິທມ
ື່ ໄປ.
ິ
ັ ຫລືຄວາມຂັດແຍື່ ງທີື່ແກໄີ້ ຂບື່ ໄດີ້ເຮົາກຈະມີຂນຕອນຕ
ັ ີ້
ແຕື່ ຖີ້າມີສື່ ງໃດບ

ີ້ ກຕີ້ອງ
ິ ມ
ັ ຈະເກີດຂນໄດີ້
ຄາເທດສະໜາບົນພເຂົາ ພຣະເຢຊໄດີ້ຊງົ ສອນລກສິດຂອງພຣະອົງກື່ ຽວກັບເລືື່ອງສັນຕິ ແລະຄວາມຍຸ ຕທ
ມີການສະແຫວງຫາລາດຊະອານາຈັກສະຫວັນກື່ ອນ, ພີ້ອມກັບສາລະພາບຄວາມຜິດບາບ. ປາດຖະໜາຢາກໃຫີ້ຜໃີ້ ດເຮັດສິື່ງໃດກັບເຮົາ ເຮົາ
ີ້ ື່ ເຂົາກື່ ອນ, “ຢື່າຮັກສະເພາະຜທ
ີ້ ື່ ຮັ
ີ ກເຮົາ” ພຣະເຢຊຊົງກື່ າວວື່ າ “ເຖິງແມື່ ນຜທ
ີ້ ື່ ບ
ີ ື່ ເຊືື່ອກຮັກເຂົາເໝືອນກັນ ຈົື່ງຮັກສັດຕ
ຄວາມເຮັດສິື່ງນັນຕ

ີ້ ຄວາມໝາຍຂອງພຣະເຢຊ ແລະຄວາມໝາຍນີພຣະອົ
ີ້
ີ້ ື່ ຂົ
ີ ື່ ມເຫັງທື່ ານ” ມັດທາຍ ໕:໔໓-໔໘. ນີຄື
ຂອງທື່ ານ ແລະອະທິຖານເພືື່ອຜທ
ງໄດີ້ເຮັດ
ື່
ີ້
ິ ໃໝື່.
ກັບເຮົາກື່ ອນ. ການທີເຮົາຕິດຕາມພຣະເຢຊນັນ ໝາຍຄວາມວື່ າເຮົາຈະຕີ້ອງດາເນີນໃນຮບແບບຊີວດ
ີ້ (ໂຢຮັນ
ໃນຊື່ ວງສຸ ດທີ້າຍຂອງພາລະກິດ ພຣະເຢຊຊົງກື່ າວວື່ າ “ພຣະບິດາໄດີ້ຊງົ ໃຊີ້ເຮົາມາຢື່າງໃດ, ເຮົາກໃຊີ້ພວກທື່ ານໄປຢື່າງນັນ”
ີ້ ານທັງຫລາຍຈົື່ງອອກໄປສັື່ງສອນຄົນທຸກຊາດໃຫີ້ເປັນລກສິດຂອງເຮົາ ແລະໃຫີ້ບບ
ັ ຕິສະມາເຂົາ, ສັື່ງສອນເຂົາໃຫີ້ຖື
໒໐:໒໑) “ເຫດສັນນັນທື່
ີ້
ັ
ຮັກສາ ສາລະພັດຊື່ ງເຮົາໄດີ້ສື່ ງພວກເຈົ
າໄວີ້
(ມັດທາຍ ໒໘:໑໘-໒໐). ເພາະເຫດນີ,ີ້ ລກສິດຂອງພຣະອົງຈື່ ງອອກໄປທົື່ວໂລກ ເທດສະໜາສັື່ງ
ີ້
ິ ໃໝື່ເພືື່ອທຸກຄົນຈະສາມາດຄືນດີກບ
ັ ພຣະເຈົາໄດີ້
ສອນ ແລະສະແດງຊີວດ
ແລະຄືນດີຕື່ ກັນແລະກັນ.
ີ້
ເລືື່ອງທີ້າທີ້າຍທີື່ຍິື່ງໃຫຍື່ ທີື່ສຸ ດຂອງຄຣິດສະຕຽນຍຸ ກທາອິດທີື່ປະສົບບັນຫາຄື ການຂັດແຍື່ ງລະຫວື່ າງເຊືອສາຍ,
ສາດສະໜາ ແລະ

ີ້
ີ້
ົ ຫລວງຫລາຍເຂົາມາຢ
ື່ ໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົາຫລາຍຮ
ວັດທະນະທາລະຫວື່ າງຄົນຢີ ວ ແລະຄົນຕື່ າງຊາດ. ຫລັງຈາກທີື່ມີຄນ
ບແບບພວກ
ີ້ ື່ ມີ
ີ ເບືື່ອງຫລັງແຕກຕື່ າງກັນສາມາດເປັນກາຍດຽວກັນຢື່ ດີ້ວຍກັນຢື່າງມີສນ
ັ ຕິສຸກ ເພາະມີຄວາມເຊືື່ອໃນພຣະເຢຊອົງ
ລກສິດຕົກລົງກັນວື່ າ ຜທ

ິ ອ
ີ ື່ ນໆ.
ື
ດຽວກັນ ບື່ ແມື່ ນທາງກົດໝາຍ ຫລືພທ
ື່
ີ້
ີ ຕ
ີ້ ດ
ິ ຕາມພຣະເຢຊ ໄດີ້ປະຕິເສດການສຮີ້ ບ
ົ ທາງທະຫານ ພວກເຂົາເຂົາໃຈວື່
ເປັນເວລາຫລາຍຮີ້ອຍປີ ທຜ
າຕົນເອງໄດີ້ຢື່ ໃຕີ້ຄາສັື່ງໃຫີ້
ີ້ ນເກີດມາຈາກພຣະເຈົາຜ
ີ້ ຊ
ີ້ ງົ ເຮັດໃຫີ້ຄນ
ື ດີກບ
ັ ພຣະອົງ ໂດຍຜື່ານທາງພຣະເຢຊຄຣິດ ແລະຊົງໂຜດ
ຮັກສັດຕບື່ ແມື່ ນໄປຂີ້າເຂົາ “ທັງໝົດນີແມື່

ີ້ ື່ ອວື່ າພວກ
ັ ” (໒ ໂກຣິນໂທ ໕:໑໘). ຖີ້າທື່ ານໄດີ້ຖາມຄຣິດສະຕຽນຍຸ ກທາອິດນັນີ້ ຂີ້າພະເຈົາເຊື
ປະທານໃຫີ້ເຮົາມີພາລະກິດແຫື່ ງການຄືນດີກນ

ີ້ ຂອງພວກເຮົາ”.
ົ ຄືນດີກບ
ັ ພຣະເຈົາີ້ ແລະຄືນດີຕື່ ກັນແລະກັນແມື່ ນວຽກງານຕົນຕ
ເຂົາຄົງຈະຕອບທື່ ານວື່ າ “ການເຮັດໃຫີ້ຄນ
ເມືື່ອກະສັດ ຄອນສະແຕນຕິນ ໄດີ້ຢດເອົາສາດສະໜາຄຣິດ ມາເປັນສາດສະໜາປະຈາຊາດ ຄຣິສຕະຈັກມີການປື່ຽນແປງໄປຢື່າງ

ມາກມາຍ ພຣະເຢຊໄດີ້ກື່າວວື່ າ “ລາດຊະອານາຈັກຂອງເຮົາບື່ ເໝືອນກັບໂລກນີ”ີ້ ແຕື່ ກະສັດຄອນສະແຕນຕິນປົກຄອງປະເທດເມືື່ອເວລາຜື່ານ
ີ້
ໄປເຮົາໄດີ້ເຫັນຄວາມແຕກຕື່ າງເກີດຂນລະຫວື່
າງລາດຊະອານາຈັກທີື່ປົກຄອງດີ້ວຍພຣະເຢຊ ແລະລາດຊະອານາຈັກທີື່ປົກຄອງດີ້ວຍກະສັດ.
ື ດັດແປງ ເຮົາໄດີ້ພບ
ົ ເຫັນວື່ າມີບາງຄົນກາຍເປັນຄົນລວຍໃນຄຣິສຕະຈັກ ບາງຄົນກາຍເປັນຄົນ
ຄວາມເຊືື່ອຂອງຄຣິດສະຕຽນຍຸ ກທາອິດໄດີ້ຖກ
ີ້ ື່ ສົງຄາມ ແທນທີື່ຈະໃຊີ້ກາລັງເຫືື່ອແຮງເຮັດ
ີ້ ື່ ມເຫັ
ົ
ັ ເຂົາສ
ຍາກຈົນ ຄຣິດສະຕຽນກາຍເປັນຜຂ
ງຄົນອືື່ນ ຄຣິດສະຕຽນທີື່ເຄີຍຮັກສັນຕິສຸກໄດີ້ກບ
ີ້ ເທກາລັງທືນອັນມະຫາສານໄປກື່ ສີ້າງໂບດໃຫຍື່ ຢື່ ທົື່ວທຸກແຂວງໃນ
ການປະກາດເລືື່ອງສັນຕິສຸກ ແລະທາພາລະກິດຂອງພຣະເຈົາີ້ ເຂົາໄດີ້ທຸມ
ີ້
ີ້ ຂອງພວກເຂົາ.
ເຂດຢໂຣບ. ການກື່ ສີ້າງຕກອາຄານຫລຫລາເຫລົື່ານີກາຍມາເປັ
ນວຽກງານຕົນຕ

ົ ໃຈໃນເລືື່ອງສິນທັມສື່ ວນຕົວເຊັື່ນ ການເມົາສຸ ລາ, ຄວາມລາມົກ ການພະນັນແລະການລື່ ວງປະເພນີ
ນັກບວດ ອກັດສະຕິນ ໄດີ້ສນ
ີ້ ຖກ
ິ ມ
ັ ນັນໄດີ້
ື ຈາກັດສະເພາະແຕື່ ຢື່ ໃນຄຣິສຕະຈັກທີື່ມີການພັວພັນກັບຈັກກະພັດ,
ແຕື່ ການສອນກື່ ຽວກັບການສີ້າງສັນຕິສຸກ ແລະຄວາມຍຸ ຕທ
ີ້
ັ ສັດຕ, ນັກບວດ ອກັດສະຕິນເຂົາໃຈວື່
ແທນທີື່ຈະສະແຫວງຫາການຄືນດີກບ
າຄວາມເຊືື່ອຂອງຄຣິດສະຕຽນ ຄວນປີ້ອງກັນຜເີ້ ຊືື່ອໃນພຣະ
ີ້ ວມຄວາມຮຸ ນແຮງ
ເຈົາ.ີ້ ເຂົາໄດີ້ຂຽນເຖິງ “ສົງຄາມແຫື່ ງຄວາມຊອບທັມ” ຊື່ ງອະນຸຍາດໃຫີ້ຄຣິດສະຕຽນໃນບາງສະຖານະການສາມາດເຂົາຮື່

ແລະເຮັດສົງຄາມ ແລະຍັງມີຄຣິດສະຕຽນຫລາຍກຸື່ ມຫລືຫລາຍຄະນະຍັງຍດຖືຈດ
ຸ ຢືນແບບນີຕີ້ ື່ ສົງຄາມ.
ີ້ າ
ັ ທະນາແນວຄິດທີື່ເອີນວື່
ລເທີ (Luther), ສະວິື່ງລີ (Zwingli) ແລະເຄວິນ (Calvin) ໄດີ້ເຮັດຫລາຍຢື່າງທີື່ດີ.
ລເທີ ໄດີ້ພດ

ິ ຕາມຫລັກຄຣິດສະຕຽນສາມາດເຮັດໃຫີ້ເຮົາມີອດ
ິ ທິພນ
ົ ຕື່ ສັງຄົມ. ແຕື່ ເໝືອນກັນກັບ
“ກອງທນຊຸມຊົນ” ເຄວິນ ໄດີ້ກື່າວເຖິງການດາເນີນຊີວດ
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ີ້
ອກັດສະຕິນ ພວກເຂົາເນັນການໃຫີ້
ອະໄພບາບເປັນເລືື່ອງສື່ ວນຕົວ ແລະການເຊືື່ອຟັງພຣະບັນຍັດສິບປະການ. ແຕື່ ພວກເຂົາບື່ ມີການສອນ
ັ ທີື່ຊັດເຈນ ເຖິງພຣະຄຸ ນທີື່ເຮັດໃຫີ້ເຮົາປື່ຽນແປງກື່ ຽວກັບການປະກາດ ແລະການສີ້າງສັນຕິ.
ແລະການປະຕິບດ

ີ້ າຄົນອືື່ນໆ ມີຄວາມເຂົາີ້
ແອນນາບັບຕິສຄຣິດສະຕຽນຍຸ ກທາອິດຊື່ ງນາພາໂດຍ ເມັນໂນ ໄຊມອນ (Menno Simons) ແລະຜນ
ິ ຢື່ ໃນໂລກນີ.ີ້ ພວກເຂົາເຊືື່ອວື່ າເພາະການທາງານຂອງພຣະວິນຍານບລິ
ໃຈທີື່ຕົງກັນກື່ ຽວກັບການເປັນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດທີື່ດາລົງຊີວດ
ີ້ ດ
ິ ຕາມພຣະເຢຊສາມາດເປັນເໝືອນພຣະອົງ ແລະດາເນີນຊີວດ
ິ ໃນແນວທາງທີື່ເໝືອນ
ສຸ ດ ແລະຄາໝັນສັນຍາທີື່ມີຕື່ ຊື່ ງກັນແລະກັນ. ຜຕ
ພຣະຄຣິດໄດີ້.
ແອນນາບັບຕິສຄຣິດສະຕຽນຍຸ ກທາອິດຈະມັກປະຊຸມກັນຕາມບີ້ານ ແລະເປັນກຸື່ ມຍື່ ອຍ ເຂົາໄດີ້ສາຜັດກັບການຊົງສະຖິດຂອງພຣະ
ິ . ຄຣິດສະຕຽນແອນ
ວິນຍານບລິສຸດຢື່ ທື່ າມກາງພວກເຂົາ ແລະໄດີ້ສກສາພຣະຄາ ໃຫີ້ການໜນໃຈຕື່ ກັນແລະກັນກື່ ຽວກັບການດາເນີນຊີວດ
ີ້ ໃນການສກສາພຣະຄາຂອງພຣະເຈົາພວກເຂົ
ີ້
ີ້
ີ້ ກ
ັ ໃຊີ້ເງ ິນ ແລະ
ນາບັບຕິສຕີ້ອງການໃຫີ້ພຣະຄາເປັນ “ອາວຸ ດ” ຂອງເຂົາເທົື່ານັນ.
າໄດີ້ເນັນການຮ
ຈ
ີ້ ື່ ອງການມີສນ
ີ້ ື່ ອງການມີສນ
ັ ຕິສຸກກັບພຣະເຈົາ,ີ້ ເນັນເລື
ັ ຕິສຸກຕື່ ກັນແລະກັນ ແລະການສີ້າງສັນຕິສຸກກັບສັດຕ.
ວັດຖຸ, ເນັນເລື
ການເຄືື່ອນໄຫວຂອງແອນນາບັບຕິສຄຣິດສະຕຽນຄີ້າຍກັນກັບການເຄືື່ອນໄຫວຂອງ ເຄຣິສະມາຕິກ ຫລືເປັນການເຄືື່ອນໄຫວຂອງ
ີ້ າແອນນາບັບຕິສກື່ າວເຖິງພຣະວິນຍານບລິສຸດຫລາຍກວື່ ານັກປະຕິຮບອືື່ນໆ.19 ພວກ
ພຣະວິນຍານບລິສຸດໃນສະໄໝສັດຕະວັດທີ ໑໖ ຜນ
ີ້ ະທານລິດອານາດໃຫີ້ແກື່ ພວກເຂົາໃນການເປັນລກສິດຂອງພຣະອົງ. ການປະກາດ, ການສີ້າງສັນ
ເຂົາເຊືື່ອວື່ າພຣະວິນຍານບລິສຸດຊົງເປັນຜປ
ິ ແບບລຽບງື່ າຍທາມະດາ.
ຕິສຸກ ແລະການດາເນີນຊີວດ
ື່
ການເຄືອນໄຫວຂອງແອນນາບັບຕິສ ເປັນການເຄືື່ອນໄຫວຂອງການປະກາດ ໃນສັດຕະວັດທີ ໑໖ ດີ້ວຍຫົວໃຈທີື່ຢດໝັນີ້ ແລະ
ີ້ າແອນນາບັບຕິສສາຄັນຫລາຍຄົນໄດີ້ສື່ຽງຊີວດ
ິ ຂອງເຂົາເດີນທາງໄປທົື່ວທະວີບຢໂຣບ ເຂົາໄດີ້ພະຍາຍາມເຮັດໃຫີ້ມະນຸດຄືນດີ
ຮີ້ອນຮົນ. ຜນ
ີ້
ີ້ ວມກຸື່ ມສາມັກຄີທມ
ີ້ ກ
ັ ກັບພຣະເຢຊຄຣິດ ແລະເຂົາຮື່
ັ ຂອງແອນນາ
ກັບພຣະເຈົາີ້ ແລະຄືນດີຕື່ ກັນແລະກັນ.20 ມີຫລາຍພັນຄົນໄດີ້ເຂົາມາຮ
ຈ
ີ້ ເກີດຂນທຸ
ີ້ ກແຫື່ ງໃນທະວິບຢໂຣບ.
ັ ທີື່ກື່ າວມານີໄດີ້
ບັບຕິສ. ກຸື່ ມສາສັກຄີທມ

ີ້ ການເຄືື່ອນໄຫວຂອງແອນນາບັບຕິສຍັງເປັ ນການເຄືື່ອນໄຫວເພືື່ອຄວາມຍຸ ດຕິທາຂອງສັງຄົມ. ເຊັື່ນດຽວກັນມີ
ບື່ ພຽງແຕື່ ເທົື່ານັນ,
ີ້ ຮື່ວມແບື່ ງປັນຊັບສິນໃຫີ້ກນ
ີ້
ັ ແລະກັນ ແລະເຂົາຍັງເນັນໃຫີ້
ີ ວາມຍຸ ດຕິທາຕື່ ຄົນອືື່ນ. ຜນ
ີ້ າແອນນາບັບ
ຫລາຍກຸື່ ມຢື່ ໃນການເຄືື່ອນໄຫວນີໄດີ້
ມຄ

ີ້ ນມນນາຍ ກຸື່ ມ
ີ້ ດ
ິ ຕາມເຂົາໄດີ້ແກບີ້ ນ
ັ ຫາທາງດີ້ານເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມຂອງຊາວນາຊື່ ງເປັນກຸື່ ມກາລັງປະຕິວດ
ັ ຕື່ ລະບົບເຈົາຂຸ
ຕິສ ແລະຜຕ
ີ້ ນມນນາຍ. ມັນເປັນໄປບື່ ໄດີ້ທື່ ຜ
ີ ທ
ີ້ ື່ ຕິ
ີ ດຕາມ
ຍື່ ອຍໄດີ້ກາຍເປັນສັງຄົມທີື່ແຕກຕື່ າງກັບລະບົບການປົກຄອງຂອງຈັກກະພັດ ແລະລະບົບເຈົາຂຸ
ີ້
ພຣະເຢຊຢື່າງແທີ້ຈງິ ຮັບການປື່ຽນແປງໂດຍພຣະວິນຍານບລິສຸດຂອງພຣະເຈົາີ້ ແລະຮັບບັບຕີສະມາເຂົາໃນພຣະກາຍຂອງພຣະເຢຊ
ນັນີ້ ຍັງ
ິ
ຕິດຢື່ ກັບວັດຖຸສື່ ງຂອງ
ແລະຊັບສິນມາກມາຍເມືື່ອເຂົາເຫັນພີື່ນີ້ອງສະມາຊິກຍັງມີຄວາມຂັດສົນຢື່ .21

ີ້ ງໃນການຕິດຕາມພຣະເຢຊຄຣິດໃນຊີວດ
ິ ປະຈາວັນ ຄຣິດສະຕຽນແອນນາບັບຕິສ
ຜື່ານການສກສາພຣະຄາ ແລະຄວາມເຊືື່ອໝັນຄົ
ື່
ື່
ື່
ື່
ື່
ີ້ ວມເປັນທະຫານ ເຖິງ
ເຊືອວື່ າການມີສື່ວນຮື່ ວມໃນເລືອງສົງຄາມເປັນເລືອງທີຜິດ ເໝືອນກັບລກສິດຍຸ ກທາອິດທີໄດີ້ປະຕິເສດໃນການເຂົາຮື່
ີ້ ບ
ັ ສັດຕຂອງເຂົາ, ຄຣິດສະຕຽນແອນນາບັບຕິສໄດີ້ເຮັດຕາມແບບຢື່າງ
ແມື່ ນ ຊາວເທີນມສະລິມຈະບຸ ກລຸ ກເຂດທະວີບຢໂຣບແທນທີື່ຈະຕື່ ສກ
ພຣະເຢຊຄຣິດ “ເມືື່ອເຂົາກື່ າວຫຍາບຊີ້າຕື່ ພຣະເຢຊ ພຣະອົງບື່ ໄດີ້ກື່າວໂຕີ້ຕອບເຂົາດີ້ວຍຄາຫຍາບຊີ້າເລີຍ.
ມານ ພຣະອົງບື່ ໄດີ້ຊງົ ຂື່ ເຂັນ...” (໑ ເປໂຕ ໒:໒໓)

ເມືື່ອພຣະອົງຊົງທົນທຸກທລະ

ີ້ ື່ ອວື່ າ ທື່ ານ ເມັນໂນໄຊມອນ (Menno Simons) ແລະສື່ ວນໃຫຍື່ ຂອງຄຣິດສະ
ຖີ້າເຮົາສາມາດຖາມພວກເຂົາໄດີ້ ຂີ້າພະເຈົາເຊື
ີ້ າ “ການເຮັດໃຫີ້ມະນຸດຄືນດີກບ
ັ ພຣະເຈົາີ້ ແລະຄືນດີຕື່ ກັນແລະກັນເປັນ
ຕຽນແອນນາບັບຕິສຍຸ ກແລກ ພີ້ອມກັບລກສິດຍຸ ກແລກຄົງຈະເວົາວື່
ີ້ ຂອງພວກເຮົາ”
ວຽກງານຕົນຕ

ັ ? ຄຣິດສະຕຽນທີື່ມີມຸມມອງແບບແອນນາບັບຕິສເຊືື່ອວື່ າ:
ມັນມີຄວາມໝາຍຢື່າງໃດໃນປະຈຸບນ
ັ ພຣະເຈົາ.ີ້
໑. ເຮົາຈະຊື່ ວຍເຫລືອຄົນໃຫີ້ຄືນດີກບ
ີ້ ນສົ
ີ້ ນຜເີ້ ລີມຕົ
ີ້ ື່ ງພຣະເຢຊຄຣິດມາຊື່ ວຍເຮົາໃຫີ້ຄນ
ີ້ ບອກໃຫີ້ເຮົາ
ື ດີກບ
ັ ພຣະອົງ ແລະຄືນດີຕື່ ກັນແລະກັນ. ພຣະເຈົາໄດີ້
ເໝືອນກັບພຣະເຈົາເປັ
ີ້
ີ້
ທາໜີ້າທີື່ຂອງເຮົາໃນການນາຄົນອືື່ນເຂົາມາຫາພຣະອົ
ງ. ພວກເຮົາຈະທາພາລະກິດນີໃນກຸ
ງເຢລຊາເລັມ, ຢດາ, ຊະມາເລຍແລະທົື່ວໂລກ.

ີ້ ມອບພາລະກິດ ການໃຫີ້ຄນ
ື ດີກນ
ັ ເປັນວຽກງານຂອງພວກເຮົາ!
ພຣະເຈົາໄດີ້
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ັ ຄຣິດສະຕຽນທີື່ມີມຸມມອງແບບແອນນາບັບຕິສ ໄດີ້ຖກ
ື ມອບໝາຍໜີ້າທີື່ໃຫີ້ອອກໄປສີ້າງລກສິດ, ໃຫີ້ເຂົາຮັບບັບຕິສະ
ໃນປະຈຸບນ
ີ້ ວມກັບຊຸມຊົນທີື່ມີພຣະເຢຊເປັນສນກາງຂອງຄວາມເຊືື່ອ
ິ
ມາ ແລະສອນເຂົາທຸກຢື່າງກື່ ຽວກັບຊີວດ
ແລະຄາສອນຂອງພຣະເຢຊຕີ້ອງເຂົາຮື່
ັ ຕົນໃຫີ້ມຊ
ີ ວ
ີ ດ
ິ ທີື່ມີການປື່ຽນແປງ.
ແລະປະຕິບດ
ີ້ ື່ ສະແຫວງຫາ
ີ
ິ ຂອງເຂົາເອງໃຫກັບພຣະຄຣິດໃຫີ້ຫລາຍທີື່ສຸ ດທີື່ເຂົາຈະເຮັດໄດີ້” ເຂົາໄດີ້ບງັ ເກີດໃໝື່ແລີ້ວ.22
ຜທ
“ໄດີ້ສະຫລະຊີວດ

ີ້ ນໃໝ
ີ້
ີ ວ
ີ ດ
ິ ທີື່ເລີມຕົ
ື່ ເຂົາໄດີ້ມຄ
ີ ື່ ານິຍມ
ົ ໃໝື່ ແລະພຣະວິນຍານບລິສຸດໄດີ້ເຈີມເຂົາໃຫີ້ມພ
ີ ະລັງໃນການດາລົງຊີວດ
ິ ທີື່ມີຄື່ານິຍມ
ົ ໃໝື່.
ເຂົາໄດີ້ມຊ
ື່
ີ້ ນາໃຫີ້ເຮົາມີຊວ
ັ ພຣະເຈົາໄດີ້
ີ ດ
ິ ທີມີການປື່ຽນແປງ ພຣະເຢຊໄດີ້ປື່ຽນຄວາມຄິດຄວາມສາພັນ ແລະການປະພດຂອງ
ການຄືນດີກບ

ັ ການປື່ຽນແປງທາງດີ້ານຄວາມຄິດ, ຄວາມຮສ
ີ້ ກ, ທື່ າທີທາງສັງຄົມ ແລະການເມືອງຊື່ ງມີຄວາມແຕກຕື່ າງ
ຄົນທີື່ຍອມຮັບພຣະອົງ ເຂົາໄດີ້ຮບ
ຢື່າງຊັດເຈນກັບຄົນໃນໂລກນີ.ີ້
ື ດີຕື່ ກັນແລະກັນ.
໒. ພວກເຮົາຈະຊື່ ວຍເຫລືອຄົນໃຫີ້ຄນ
ີ້
ື ດີກບ
ັ ພຣະເຈົາີ້ ແຕື່ ຊື່ ວຍຄົນໃຫີ້ຄນ
ື ດີຕື່ ກັນແລະກັນມັນເປັນວຽກງານຂອງພວກເຮົາ. ດີ້ວຍເຫດນີພວກເຮົ
ພວກເຮົາບື່ ພຽງແຕື່ ນາຄົນໃຫີ້ຄນ
າ
ີ້
ື ດີກນ
ັ ດີ້ວຍການຕັງໃຈຟັ
ຈະຫາສາເຫດຂອງຄວາມຂັດແຍື່ ງ ແລະຊື່ ວຍເຫລືອຄົນແລະກຸື່ ມທີື່ຂັດແຍື່ ງກັນໃຫີ້ຄນ
ງສາລະພາບຄວາມຜິດບາບ
ັ ແລະກັນຢື່າງແທີ້ຈງິ ແລະການເຮັດໃຫີ້ຄນ
ື ສື່ ສະພາບເດີມ.
ຢື່າງສັດຊືື່ ຍົກໂທດໃຫີ້ກນ

ີ້
ການອະໄພໂທດສາມາດກາຈັດກາແພງແຫື່ ງຄວາມພິດບາບ ລະຫວື່ າງເຮົາກັບພຣະເຈົາແລະລະຫວື່
າງເຮົາກັບຄົນອືື່ນໆ ໃນຄຣິສຕະ
ີ້ ດໃຫີ້ເຮົາມີຄວາມສາ
ີ ານຮັບສິນມະຫາສະນິດໂດຍການລະນກເຖິງການອະໄພໂທດທີື່ມາຈາກພຣະເຈົາີ້ ແລະມາຈາກຄົນອືື່ນນັນເຮັ
ຈັກໄດີ້ມກ
ັ ໄດີ້.
ມັກຄີທມ

ີ້
ັ ຄົນເບືອງຫລັ
ຄຣິດສະຕຽນຄວນເປັນທື່ ພຣະພອນໃຫີ້ກບ
ງທີື່ແຕກຕື່ າງກັນທາງດີ້ານເພດໄວ ແລະຄວາມເຊືື່ອທີື່ແຕກຕື່ າງກັນ ພວກ
ື ດີກນ
ັ
ເຮົາບື່ ສາມາດຊື່ ວຍຄົນອືື່ນໄດີ້ນອກຈາກທີື່ເຮົາມີປະສົບການມາແລີ້ວ ພວກເຮົາຢາກຈະຊື່ ວຍຄົນໃຫີ້ຄນ
ພວກເຮົາຈາເປັນຕີ້ອງຮຽນຮ ີ້
ີ້
ັ ແລະພວກເຮົາຈາເປັນຕີ້ອງມີການປື່ຽນແປງອີກດີ້ວຍ.
ເພີມເຖິ
ງການຄືນດີກນ
ັ ຢື່ ໃນໂລກນີ.ີ້
໓. ພວກເຮົາຈະເປັນທດແຫື່ ງການສີ້າງການຄືນດີກນ
ີ້ ຂອງພວກເຂົາ ບາງກຸື່ ມກເນັນເຖິ
ີ້ ງການສີ້າງສັນຕິເປັນງານຕົນຕ
ີ້ ຂອງ
ມີຄຣິດສະຕຽນບາງກຸື່ ມເຊືື່ອວື່ າການປະກາດຂື່ າວປະເສີດເປັນງານຕົນຕ
ັ ເປັນງານຫລັກຂອງພວກເຮົາ” ພາລະກິດການປະກາດ ແລະການສີ້າງສັນຕິສາມາດຮື່ ວມກັນເປັນ
ເຂົາ. ແຕື່ ສິື່ງທີື່ດີທື່ ສຸີ ດກຄື “ການຄືນດີກນ

ີ້ າ “ການຄືນດີກນ
ີ້ ດທີື່ເອີນວື່
ີ້ “ໂດຍພຣະອົງ (ພຣະເຢຊຄຣິດ) ໃຫີ້ທຸກສິື່ງຄືນດີ
ັ ” ຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົາຄື
ອັນໜື່ ງອັນດຽວກັນໄດີ້ ເປັນຂຄິ
ີ້ ໂກໂລຊາຍ ໑:໒໐.
ກັບພຣະເຈົາ”
ີ້ ວມ
ິ ດີ້ວຍເຫດນີ,ີ້ ເຂົາຈື່ ງປະຕິເສດການເຂົາຮື່
ແອນນາບັບຕິສຄຣິດສະຕຽນມອງເຫັນວື່ າ ຄວາມລອດຄືການປື່ຽນແປງໃນຊີວດ
ີ້ ວະໃຫີ້ກຽດຊັງກັນ ແລະທາຮີ້າຍຄົນອືື່ນ ຄົນທີື່ໄດີ້ຮບ
ັ ໄດີ້ສອນໃຫີ້ທະຫານເວົາຕົ
ັ ການປື່ຽນແປງຊີວດ
ິ ນີບີ້ ື່
ເຮັດສົງຄາມ ເພາະສົງຄາມປະຈຸບນ
ີ້ .
ສາມາດເຮັດສິື່ງເຫລົື່ານີໄດີ້
ີ ວາມແຕກຕື່ າງກັບເຮັດໃຫີ້ສະຫງ ົບ ຜທ
ີ້ ື່ ຕິ
ີ ດຕາມພຣະເຢຊທີື່ໄດີ້ຮບ
ັ ການປື່ຽນແປງໃນຊີວດ
ິ ພວກເຮົາຈະຕີ້ອງ
ການສີ້າງສັນຕິມຄ
ີ້
ັ ຢື່າງເຂັມງວດຫລາຍກວື່
ີ້ ອງພວກເຮົາມີຄວາມແຕກຕື່ າງຈາກຄົນ
“ຕື່ ສ”ີ້ ກັບຄວາມຊົື່ວຮີ້າຍກັບຄວາມທີື່ບື່ ຍຸ ດຕິທມ
າຄົນອືື່ນໆ. ແຕື່ ການຕື່ ສຂ
ີ້ ຈິງ ເຮົາກບື່ ໄດີ້ສຮ
ື ທີ້າທາຍໃຫີ້ກື່າວເໝືອນກັບອັກຄະສາວົກໂປໂລວື່ າ “ເຖິງແມື່ ນວື່ າເຮົາຢື່ ກິນໃນໂລກນີກ
ີ້ ບ
ົ ຕາມທາມະດາ
ອືື່ນ, ເຮົາໄດີ້ຖກ
ຂອງມະນຸດເພາະວື່ າເຄືື່ອງອາວຸ ດຂອງເຮົາບື່ ເປັນຝື່າຍໂລກ...” (໒ ໂກຣິນໂທ ໑໐:໓-໔)

ີ້ ນຫລາຍກວື່
ີ້
ີ້ ື່ າ ຄວາມຮຸ ນແຮງມັກນາໄປສື່ ການສີ້າງຄວາມຮຸ ນແຮງເພີມຂ
ປະຫວັດສາດໄດີ້ສອນໃຫີ້ເຮົາຮວ
າເກົື່າ ຄວາມຮຸ ນແຮງຈະ
ັ ບື່ ວື່ າຈະຢື່ ໃນສະຖານະການໃດໆ. ພວກເຮົາຄວນທີື່ຈະ
ຈົບລົງດີ້ວຍການບື່ ໃຊີ້ຄວາມຮຸ ນແຮງເທົື່ານັນີ້ ແລະນາໄປສື່ ການເກີດຄວາມຍຸ ດຕິທມ
ີ້ ການຫື່ ວງໃຍດແລ, ແລະວິທ ີ ທີື່ບື່ ໃຊີ້ຄວາມຮຸ ນແຮງໃນການແກ ີ້
ຮຽນແບບພຣະເຢຊ ຊື່ ງເປັນສນກາງຂອງຄວາມເຊືື່ອ. ພຣະເຢຊໃຊີ້ຄາເວົາ,
ີ້
ໄຂຄວາມຂັດແຍື່ ງ ແລະນາຄົນເຂົາມາໃນຄອບຄົ
ວຂອງພຣະເຈົາ.ີ້ ພຣະອົງບື່ ໄດີ້ໃຊີ້ປືນ ຫລືລກລະເບີດ. ທື່ າທີຂອງພວກເຮົາຄື “ທື່ ານຕີ້ອງມີ
ີ້
ື່ ກັນຕື່ ກັນແລະກັນເໝືອນຢື່າງພຣະເຢຊຄຣິດ” (ຟີລບ
ິ ປອຍ ໒:໕)
ນາໃຈຕ
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ື ດີກນ
ັ ເປັນວຽກງານທີື່ໜັກແລະລາບາກ ເຮົາຈະຕີ້ອງຍິນດີທື່ ຈະສະລະອຸ
ີ
ິ ຊີວດ
ິ ຂອງເຮົາ ເພືື່ອຄົນທີື່ຢື່ ໃນໂລກນີ ີ້
ການເຮັດໃຫີ້ຄນ
ທດ
ີ້
ື ດີກບ
ັ ພຣະເຈົາີ້ ຄືນດີຕື່ ກັນແລະກັນ ແລະຄືນດີຕື່ ສັດຕ ພາລະກິດນີຈະເຮັ
ຈະໄດີ້ຄນ
ດໃຫີ້ເຮົາຊືື່ນຊົມຍິນດີຢື່າງຫລວງຫລາຍ. ພວກເຮົາຈະໄດີ້
ີ້
ື່ ກັນແລະກັນ.
ິ ທີື່ໄດີ້ມກ
ີ ານຄືນດີ ແລະນາຄົນໃຫີ້ຄນ
ື ດີກນ
ັ ມີຄວາມສາພັນກັບພຣະເຈົາແລະຕ
ດາລົງຊີວດ
ີ້
ື ເອີນໃຫີ້
ສະຫລຸ ບແລີ້ວ, ຄຣິດສະຕຽນທີື່ມີມຸມມອງໃນຮບແບບແອນນາບັບຕິສເຊືື່ອວື່ າເຂົາໄດີ້ຖກ
ໄປ:
ື ດີກບ
ັ ພຣະເຈົາ.ີ້
໑. ຊື່ ວຍຄົນໃຫີ້ຄນ
ື ດີຕື່ ກັນແລະກັນ.
໒. ຊື່ ວຍຄົນອືື່ນໃຫີ້ຄນ
ີ ານຄືນດີກນ
ັ ຢື່ ໃນໂລກນີ.ີ້
໓. ຮັບໃຊີ້ເປັນທດຂອງພຣະເຈົາີ້ ສົື່ງເສີມໃຫີ້ມກ

ີ້ ບື່ ?
ີ້ ຂອງຄຣິດສະຕຽນແອນນາບັບຕິສ. ທື່ ານເປັນຄຣິດສະຕຽນແບບແອນນາບັບຕິສນີຫລື
ື ດີກນ
ັ ເປັນງານຕົນຕ
ການເຮັດໃຫີ້ຄນ

ບົດສະຫລຸ ບ

ີ້
ັ ບົດຮຽນຫຍັງແດື່ ?
ເຮົາຄິດຢື່າງໃດກັບຄວາມເຂົາໃຈຂອງແອນນາບັ
ບຕິສທີື່ກື່ ຽວກັບຄວາມເຊືື່ອຂອງຄຣິດສະຕຽນ? ເຮົາໄດີ້ຮບ
ື່
ສາດສະໜາຈານ ຣເຟີ ເອັມ ໂຈນ (Rufus M. Jones) ທີເມືອງລອນດອນໄດີ້ສະຫລຸ ບວື່ າ “ຫລັກການສາຄັນທີື່ກື່ ຽວກັບອິດສະລະທາງ

ຈິດສານດການແຍກຕົວລະຫວື່ າງຄຣິສຕະຈັກແລະລັດ ເສລີພາບໃນການນັບຖືສາດສະໜາເປັນເລືື່ອງສາຄັນຂອງປະຊາທິປະໄຕ ແລະສິື່ງ
ີ້ ມາຈາກການເຄືື່ອນໄຫວຂອງແອນນາບັບຕິສໃນສະໄໝປະຕິຮບສາດສະໜາ. ຜນ
ີ້ ປະກາດຫລັກສາຄັນທີື່
ີ້ າທີື່ກາີ້ ຫານເຫລົື່ານີໄດີ້
ເຫລົື່ານີໄດີ້
ີ້ ປະຕິບດ
ັ ຕາມ”.23
ກື່ າວມານີ ີ້ ແລະໄດີ້ທາີ້ ທາຍຄຣິດສະຕຽນຢື່ ໃນໂລກນີໃຫີ້
ື່ ອຄຣິດສະຕຽນດັື່ງປະໂຫຍກທີື່ຈະກື່ າວຂີ້າງລຸື່ ມນີຫລື
ີ້ ບື່ ?
ີ້
ທື່ ານໄດີ້ເຂົາໃຈຄວາມເຊື

ີ້
ື່ ນນີ ີ້ ທື່ ານກເປັນຄຣິດສະຕຽນໃນຮບແບບມຸ ມມອງຂອງແອນນາບັບຕິສ.
ຖີ້າທື່ ານເຂົາໃຈເຊັ

ພຣະເຢຊເປັນສນກາງແຫື່ ງຄວາມເຊືື່ອຂອງຂີ້າພະເຈົາ.ີ້
ີ້ ມບນ.
( ) ຂີ້າພະເຈົາີ້ ເຊືື່ອໄວີ້ວາງໃຈໃນພຣະເຢຊຄຣິດ ແລະເຊືື່ອວື່ າພຣະອົງຈະເຮັດໃຫີ້ຄວາມເຊືື່ອຂອງຂີ້າພະເຈົາສົ
(
(

) ຂີ້າພະເຈົາີ້ ຕີຄວາມໝາຍພຣະຄາຂອງພຣະເຈົາີ້ ຈາກມຸ ມມອງທີື່ມີພຣະຄຣິດເປັນສນກາງຂອງຄວາມເຊືື່ອ.
ິ ປະຈາວັນ.
) ຂີ້າພະເຈົາີ້ ພົບເຫັນວື່ າຫົວໃຈຂອງສາດສະໜາຄຣິດຄື ການເປັນລກສິດ ແລະມຸ ີ້ງທີື່ຈະຕິດຕາມພຣະເຢຊຄຣິດໃນຊີວດ

ິ ຂອງຂີ້າພະເຈົາ.ີ້
ຊຸມຊົນຄຣິດສະຕຽນເປັນສນກາງແຫື່ ງຊີວດ
ີ້ ງ.
( ) ຂີ້າພະເຈົາີ້ ເຊືື່ອວື່ າການໃຫີ້ອະໄພເຮັດໃຫີ້ຊຸມຊົນຜເີ້ ຊືື່ອໝັນຄົ
ີ້
ີ້ ື່ ເຊື
ີ ື່ ອຄົນອືື່ນໆ ເພືື່ອຈະຄົນຫາຫົ
( ) ຂີ້າພະເຈົາີ້ ສກສາພຣະຄາຮື່ ວມກັນກັບຜທ
ນທາງນາໄປໃຊີ້ໃນຍຸ ກສະໄໝຂອງເຮົາ.
(

ີ້
ີ້
) ຂີ້າພະເຈົາີ້ ເຊືື່ອວື່ າກຸື່ ມຍື່ ອຍ (ກຸື່ ມແຊລ) ເປັນພືນຖານຂອງຄຣິ
ສຕະຈັກທີື່ເຂັມແຂງ.

ີ້ ຂອງຂີ້າພະເຈົາ.ີ້
ການເຮັດໃຫີ້ຄືນດີເປັນວຽກງານຕົນຕ
ີ້
ື ເອີນໃຫີ້
ັ ພຣະເຈົາີ້ ໂດຍຜື່ານທາງຄວາມເຊືື່ອໃນພຣະເຢຊ.
( ) ຂີ້າພະເຈົາີ້ ໄດີ້ຖກ
ຊື່ວຍນາຄົນອືື່ນຄືນດີກບ
(
(

ັ ປະກອບໄປກັບການປະກາດ ແລະການສີ້າງສັນຕິສຸກ.
) ຂີ້າພະເຈົາີ້ ເຊືື່ອໃນການຄືນດີກນ
ັ ແລະຄວາມຮຸ ນແຮງທຸກຮບແບບ ແລະສົື່ງເສີມເລືື່ອງສັນຕິແທນສົງຄາມ
) ຂີ້າພະເຈົາີ້ ປະຕິເສດຄວາມບື່ ຍຸ ດຕິທມ
ແລະຄວາມຂັດແຍື່ ງອືື່ນໆ.
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ຮບແບບແລະຄາຖາມເພືື່ອອະທິບາຍ
ີ້ ື່ ອ ທີ ໑
ົ ຫລັກຂເຊື
ຄື່ ານິຍມ

ພຣະເຢຊເປັນສນກາງແຫື່ ງຄວາມເຊືື່ອຂອງພວກເຮົາ
ີ້
ີ້ ຸ ກເບີກຄວາມເຊືື່ອ ແລະເປັນຜເີ້ ຮັດໃຫີ້ຄວາມເຊືື່ອຂອງເຮົາສົມບນ ເຮັບເຣີ ໑໒:໒
ຕັງໃຈເອົ
າພຣະເຢຊເປັນຜບ
ີ້ ງ
ຄຣິດສະຕຽນຈານວນຫລາຍເນັນເຖິ

ີ້ ງ
ຄຣິດສະຕຽນແອນນາບັບຕິສເນັນເຖິ

ີ້
໑. ການສິນພຣະຊົ
ນຂອງພຣະຄຣິດ

ິ ຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ
໑. ຊີວດ

ີ້
ິ ການ
ສິນພຣະຊົ
ນຂອງພຣະອົງ ແຕື່ ບື່ ໄດີ້ໃຫີ້ຄວາມສາຄັນຕື່ ຊີວດ
ື່
ສອນ ແລະການເຈີມໃຫີ້ພະລັງທີມາຈາກພຣະເຢຊ ຄວາມສາຄັນ

ີ້
ວິດຂອງພຣະເຢຊຄຣິດທີື່ທາໃຫີ້ພຣະອົງຊົງສິນພຣະຊົ
ນແຕື່ ພຣະເຢ
ື່
ີ້ ເປັນຢື່ ສາມາດເສີມກາລັງໃຫີ້ເຮົາ ເພືື່ອເຮົາຈະ
ຊຊົງເປັນພຣະເຈົາທີ

ີ້ ງຄວາມບລິສຸດ
ຄຣິດສະຕຽນເປັນຈານວນຫລວງຫລາຍເນັນເຖິ
ີ້
ີ້
ຂອງພຣະເຈົາີ້ ແລະຄວາມລອດພົນຈາກບາບ
ພວກເຂົາເນັນການ

ີ້
ຄຣິດສະຕຽນແອນນາບັບຕິສ ເນັນຄວາມບ
ລິສຸດແລະພຣະຄຸ ນ
ຂອງພຣະເຈົາີ້ ທີື່ໃຫີ້ອະໄພພວກເຮົາແຕື່ ກໃຫີ້ຄວາມສາຄັນເຖິງ “ຊີ

ິ ປະຈາວັນ
ຕິດຕາມພຣະອົງໃນຊີວດ

ຂອງຄຣິດສະຕຽນກຄືການໃຫີ້ອະໄພ.

ຄວາມສາຄັນຂອງການເປັນ

ຄຣິດສະຕຽນຄືເປັນລກສິດຂອງພຣະອົງ.
ິ ຂອງຄຣິດສະຕຽນຄື ຊີວດ
ິ ທີື່ເປັນເໝືອນລກສິດຫລືບື່ ?
ທື່ ານເຫັນພີ້ອມວື່ າຊີວດ
໒. ພຣະຄາພີໃນຮບແບບຮາບພຽງ

໒. ພຣະຄາທີື່ມີ “ພຣະຄຣິດເປັນສນກາງ”

ຄຣິດສະຕຽນຈານວນຫລວງຫລາຍຈະມອງເຫັນພຣະຄາຂອງ
ີ້ ສດ
ິ ທິລດ
ິ ເດດ ສຸ ດທີ້າຍຫລາຍກວື່ າພຣະເຢຊ ການຊົງ
ພຣະເຈົາມີ

ັ ການດົນ
ແອນນາບັບຕິສຍອມຮັບວື່ າ ພຣະຄາທຸກຕອນໄດີ້ຮບ
ີ້
ໃຈມາຈາກພຣະເຈົາ ແຕື່ ພຣະເຢຊເປັນຜເີ້ ປີ ດເຜີຍທຸກຢື່າງຂອງ

ິ ປະຈາວັນຈະມາຈາກພຣະຄາພີຫລາຍໆຕອນ ຊື່ ງພວກ
ນາໃນຊີວດ
ເຂົາເຫັນວື່ າສອດຄື່ ອງກັບສະຖານະການນັນີ້ ການຕັດສິນໃຈໃນທຸກ
ເລືື່ອງບື່ ຈາເປັນຕີ້ອງສອດຄື່ ອງກັບຄາສອນຂອງພຣະເຢຊ ຊື່ ງເປັນ
ສນກາງຂອງຄວາມເຊືື່ອ.

ີ້ ື່ ຊັດເຈນທີື່ສຸ ດພຣະອົງຊົງມີສດ
ິ ທິອານາດຢື່າງເດັດຂາດ
ພຣະເຈົາທີ
ໃນການຕັດສິນ ພຣະເຢຊເຮັດໃຫີ້ພຣະຄາພີເດີມສົມບນພຣະອົງ
ເປັນມາດຕະຖານແລະຈະລິຍະທັມຕື່ ບຸ ກຄົນສື່ ວນຕົວແລະສັງຄົມ.

ຈົື່ງອະທິບາຍຄວາມແຕກຕື່ າງກັນ “ແບບຮາບພຽງ” ກັບ “ພຣະຄາທີື່ພຣະເຢຊເປັນສນກາງ”

໓. ລັດຖະບານມີອານາດຢື່າງເດັດຂາດ
ີ້ າລັດຖະບານແມື່ ນໄດີ້ຮບ
ັ
ຄຣິດສະຕຽນຫລາຍຄົນເຊືື່ອວື່ າ ຜນ
ີ້ າຈື່ ງຕີ້ອງເຊືື່ອຟັງລັດ
ີ້
ການແຕື່ ງຕັງມາຈາກພຣະເຈົ
າີ້ ດີ້ວຍເຫດນີເຂົ
ຖະບານ ເຖິງແມື່ ນວື່ າຄາວຽກຮີ້ອງຈາກລັດຖະບານຈະຂັດແຍື່ ງກັບ
ິ ສານກຂອງເຂົາກຕາມ.
ຄາສອນພຣະເຢຊ ຫລືຈດ

໓. ພຣະເຢຊມີອານາດຢື່າງເດັດຂາດ
ີ້ ື່ າ ລັດຖະບານໄດີ້ຮບ
ັ ການສະຖາປະນາ
ແອນນາບັບຕິສຮັບຮວ
ິ ແລະເຮັດໃຫີ້ບາີ້ ນເມືອງມີລະ
ຈາກພຣະເຈົາີ້ ເຂົາຈະຮັກສາຊີວດ
ບຽບ ແຕື່ ການຮຽກຮີ້ອງຂອງລັດຖະບານຈະຕີ້ອງບື່ ຄວນຢື່ ເໜືອ
ີ າໃຫີ້ກບ
ັ ພຣະເຢຊ.
ກວື່ າການຈົງຮັກພັກດີທື່ ເຮົ

ີ້ ມີຄວາມໝາຍຢື່າງໃດຕື່ ທື່ ານ?
ການກື່ າວວື່ າ “ພຣະເຢຊຊົງເປັນອົງພຣະຜເີ້ ປັນເຈົາ”

16

ີ້ ື່ ອ ທີ ໒
ົ ຫລັກຂເຊື
ຄື່ ານິຍມ
ິ ຂອງພວກເຮົາ
ຊຸມຊົນຄຣິດສະຕຽນເປັນສນກາງແຫື່ ງຊີວດ
ື່
ີ້
ເຂົາໄດີ້ຮື່ວມໃຈກັນໃນພຣະວິຫານ ແລະກິນເຂົາຈີຕາມບີ້ານເຮືອນ ຮື່ ວມກັນຮັບປະທານອາຫານດີ້ວຍຄວາມຊືື່ນຊົມຍິນດີ
ັ ລະເສີນພຣະເຈົາີ້ ແລະຄົນທັງປວງກຊອບໃຈ (ກິດຈະການ ໒:໔໖-໔໗)
ແລະມີໃຈກວີ້າງຂວາງທຸກວັນ ທັງໄດີ້ສນ
ີ້ ງ
ຄຣິດສະຕຽນຈານວນຫລາຍເນັນເຖິ

ີ້ ງ
ຄຣິດສະຕຽນແອນນາບັບຕິສເນັນເຖິ

໑. ການໃຫີ້ອະໄພໃນແນວຕັງີ້

໑. ການໃຫີ້ອະໄພໃນແນວຮາບ

ີ້ ກມອງວື່ າເປັນທາງທີື່ເຮັດໃຫີ້ເຮົາໄດີ້ຮບ
ັ ຄວາມລອດແລະຊີ
ແບບນີຖື

ສະຕຽນ ແລະເປັນຫົນທາງສີ້າງຄວາມສາພັນ ສັນຕິສຸກຕື່ ຊື່ ງກັນ

ີ້
ມີຄຣິດສະຕຽນຈານວນຫລາຍທີື່ເນັນການໃຫີ້
ອະໄພຈາກພຣະ
ີ້
ີ້
ີ້
ເຈົາ (ເອີນວື່ າການໃຫີ້ອະໄພແນວຕັງ) ຫລາຍກວື່ າການໃຫີ້ອະໄພຕື່
ີ້ າການໃຫີ້ອະໄພແນວຮາບ) ການໃຫີ້ອະໄພ
ກັນແລະກັນ (ເອີນວື່
ັ .
ວິດນິລນ

ີ້ ອະໄພ
ຄຣິດສະຕຽນແອນນາບັບຕິສຕີ້ອງການໃຫີ້ພຣະເຈົາໃຫີ້
ເຂົາ ແຕື່ ເປັນການໃຫີ້ອະໄພແບບຮາບຄືການໃຫີ້ອະໄພຊື່ ງກັນແລະ
ກັນ ການໃຫີ້ອະໄພແບບຮາບແມື່ ນເປັນການສົື່ງເສີມຊຸມຊົນຄຣິດ
ແລະກັນ.

ການໃຫີ້ອະໄພມີສື່ວນຊື່ ວຍຊຸມຊົນຢື່າງໃດ?
໒. ການຕີຄວາມໝາຍພຣະຄາສື່ ວນຕົວ

ີ ວາມໝາຍພຣະຄາຂອງພຣະເຈົາີ້
ຄຣິດສະຕຽນຫລາຍຄົນໄດີ້ຕຄ
ີ້
ດີ້ວຍຄວາມເຂົາໃຈ
ແລະປະສົບການຂອງຕົນເອງ ອີກດີ້ານໜື່ ງບາງ
ັ ການຝກຝົ ນມາແລີ້ວ ຫລືອາຈານໃນ
ຄົນໄດີ້ອາໃສຄສອນທີື່ໄດີ້ຮບ

໒. ການຕີຄວາມໝາຍໃນພຣະຄາເປັນກຸື່ ມ
ແອນນາບັບຕິສຄຣິດສະຕຽນຍອມຮັບວື່ າພຣະຄາພີທຸກຕອນ
ັ ການດົນໃຈມາຈາກພຣະເຈົາີ້ ແຕື່ ພຣະເຢຊເປັນຜເີ້ ປີ ດ
ແມື່ ນໄດີ້ຮບ
ີ້ ື່ ຊັດເຈນທີື່ສຸ ດ
ເຜີຍທຸກຢື່າງຂອງພຣະເຈົາທີ

ິ ອາ
ພຣະອົງຊົງມີສດ

ັ ທະສັນຍາເດີມ
ນາດເດັດຂາດໃນການຕັດສິນ ພຣະເຢຊເຮັດໃຫີ້ພນ

ການຕີຄວາມໝາຍຂອງພຣະຄາ.

ສົມບນ ພຣະອົງເປັນມາດຕະຖານແລະຈະລິຍະທັມຂອງບຸ ກຄົນ
ສື່ ວນຕົວແລະສັງຄົມ
ທື່ ານສກສາພຣະຄາພີໃນຮບແບບໃດ ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທື່ ານ?
໓. ການນະມັດສະການໃນພຣະວິຫານ

໓. ການນະມັດສະການໃນກຸື່ ມຍື່ ອຍ (ກຸື່ ມແຊລ)

ມີຄຣິດສະຕຽນເປັນຈານວນຫລາຍ ຄິດວື່ າໃນການນະມັດສະ
ີ້
ີ້ ສຕະຈັກ
ການເປັນໜື່ວຍພືນຖານຂອງຄຣິ
ສຕະຈັກ ຫລາຍຄັງຄຣິ

ຄຣິດສະຕຽນແອນນາບັບຕິສມອງເຫັນວື່ າ ຄຣິສຕະຈັກເປັນ
ີ້
ເໝືອນຄອບຄົວ ຄຣິສຕະຈັກເຂັມແຂງຕີ້
ອງຈັດໃຫີ້ເປັນເຄືອຄື່ າຍ
ື່
ີ້
ຂອງກຸື່ ມຍື່ ອຍ (ກຸື່ ມແຊລ) ຊງສະມາຊິກໃນກຸື່ ມຍື່ ອຍນີຈະສາມາດ

ຖືກມອງວື່ າ ເປັນຕກອາຄານ ເປັນອົງການຫລືເປັນການສະແດງ
ີ້
ງານໃນຕອນເຊົາຂອງວັ
ນອາທິດ.

ັ ສດສາແບື່ ງປັນພຣະຄາ ແລະອະທິຖານຮື່ ວມ
ມີການສາມັກຄີທມ
ກັນ.

ີ້
ີ້
ີ້
ຖີ້າກຸື່ ມຍື່ ອຍເປັນພືນຖານຄຣິ
ສຕະຈັກທີື່ເຂັມແຂງທື່
ານຈະຕີ້ອງເຮັດຢື່າງໃດ ໃຫີ້ກຸື່ ມຍື່ ອຍເປັນຮບພຣະທັມຫລາຍຂນໃນຄຣິ
ສຕະຈັກຂອງທື່ ານ
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ີ້ ື່ ອ ທີ ໓
ົ ຫລັກຂເຊື
ຄື່ ານິຍມ
ີ້ ນງານຕົນຕ
ີ້ ຂອງພວກເຮົາ
ັ ພຣະເຈົາເປັ
ການເຮັດໃຫີ້ຄືນດີກບ
ີ້ ດມາຈາກພຣະເຈົາຜ
ີ້ ຊ
ີ້ ງົ ເຮັດໃຫີ້ເຮົາຄືນດີກບ
ັ ພຣະອົງໂດຍທາງພຣະເຢຊຄຣິດ
ທັງໝົດນີເກີ
ັ . (໒ ໂກຣິນໂທ ໕:໘)
ແລະຊົງໂຜດປະທານໃຫີ້ເຮົາມີພາລະກິດເລືື່ອງການຄືນດີກນ
ີ້ ງ
ຄຣິດສະຕຽນຈານວນຫລາຍເນັນເຖິ

ີ້ ງ
ຄຣິດສະຕຽນແອນນາບັບຕິສເນັນເຖິ

໑. ຄວາມຊອບທາງຄວາມເຊືື່ອ

ິ
໑. ການປື່ຽນແປງໃນຊີວດ

ຄຸ ນຂອງພຣະເຢຊໂດຍຜື່ານທາງຄວາມເຊືື່ອ ການກັບໃຈໃໝື່ໝາຍ
ັ ພຣະເຈົາີ້ ແລະມີຈດ
ເຖິງການຄືນດີກບ
ຸ ໝາຍປາຍທາງທີື່ສະຫວັນ.

ການປື່ຽນແປງໂດຍອາໃສພຣະວິນຍານບລິສຸດເພືື່ອຈະເປັນເໝືອນ

ີ້
ມີຄຣິດສະຕຽນຈານວນຫລາຍເນັນຄວາມບ
ລິສຸດຂອງພຣະເຈົາີ້
ີ້ ງຄວາມຈາເປັນວື່ າການເປັນຄົນຊອບທັມດີ້ວຍພຣະ
ເຂົາໄດີ້ເນັນເຖິ

ີ້
ຄຣິດສະຕຽນແອນນາບັບຕິສມັກຈະເນັນພຣະລັ
ກສະນະການຊົງ
ີ້
ັ
ຮັກ ແລະການຊົງລີ້ຽງດຂອງພຣະເຈົາ ເຂົາປາດຖະໜາທີື່ຈະໄດີ້ຮບ
ັ ຂອງເຂົາ ການ
ພຣະຄຣິດ ໃນທັດສະນະຄະຕິແລະການປະຕິບດ
ັ ພຣະເຈົາີ້ ແລະເພິື່ງພາພຣະເຈົາີ້
ກັບໃຈໃໝື່ໝາຍເຖິງການຄືນດີກບ
ິ ເໝືອນພຣະເຢຊ.
ເພືື່ອຈະມີພະລັງດາລົງຊີວດ

ີ້ ງສອງດີ້ານມີຄວາມໝາຍເທົື່າກັນ ທື່ ານຈະເນັນພຣະລັ
ີ້
ພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົາທັ
ກສະນະດີ້ານໃດ?
໒. ຄວາມລອດສື່ ວນຕົວ

ິ ທີື່ມີການຄືນດີກນ
ັ
໒. ການດາລົງຊີວດ

ຈະເປັນອົງປະກອບທີື່ຂາດບື່ ໄດີ້ຂອງຂື່ າວປະເສີດ.

ີ້ ນວື່
ີ້ າ
ສຸ ກເປັນສິື່ງທີື່ຕີ້ອງເຮັດຮື່ ວມກັນຊື່ ງເຮົາໃຊີ້ຄາສັບນີເອີ

ຄຣິດສະຕຽນຈານວນຫລາຍຄິດວື່ າການຄືນດີເປັນເລືື່ອງສື່ ວນຕົວ
ການສີ້າງສັນຕິສຸກແລະການຮັບໃຊີ້ສງັ ຄົມເປັນພຽງສົື່ງເສີມ ແທນທີື່

ັ ເປັນເລືື່ອງສື່ ວນຕົວ ແຕື່
ແອນນາບັບຕິສຈະເຫັນວື່ າ ການຄືນດີກນ
ກເປັນເລືື່ອງຂອງສັງຄົມດີ້ວຍໃນການປະກາດ ແລະການສີ້າງສັນຕິ

ັ ”
“ການຄືນດີກນ
ື່
ີ້
ີ້ໄຂໃຫີ້ມີການຄືນດີກນ
ັ ທີກື່ າວມາໃນພຣະທັມມັດທາຍ ໑໘ ມີຂນຕອນຢ
ັ ີ້
ື່ າງໃດແດື່ ?
ຂັນຕອນການແກ

໓. ການຮັບໃຊີ້ການທະຫານ
ມີຄຣິດສະຕຽນຈານວນຫລາຍຟັງຄວາມຂອງລັດ ເຖິງແມື່ ນວື່ າ
ັ ຈະຂັດແຍື່ ງກັບຄາສອນຂອງພຣະເຢຊ ແລະຈິດສາ
ການປະຕິບດ
ນກຂອງເຂົາກຕາມ ບາງຄົນກເຊືື່ອໃນຍຸ ດທະວິທ ີ “ໃຊີ້ຄວາມຮຸ ນ

ແຮງເພືື່ອການຄືນດີ” ຍຸ ດທະວິທ ີ “ສົງຄາມແຫື່ ງຄວາມຊອບທັມ”
ເມືື່ອລັດຖະບານຂໃຫີ້ເຂົາຮັບໃຊີ້ທາງການທະຫານເຂົາກຍິນດີເຮັດ.

໓. ຮັບໃຊີ້ໃນດີ້ານອືື່ນໆ ທີື່ບື່ ແມື່ ນຮັບໃຊີ້ການທະຫານ
ີ້ ື່
ແອນນາບັບຕິສເຊືື່ອຟັງອານາດຂອງລັດ ເມືື່ອການເຊືື່ອຟັງນັນບ

ຂັດກັບຄວາມເຊືື່ອຟັງຂອງເຮົາທີື່ມີຕື່ ພຣະເຢຊຄຣິດ ພວກເຂົາຈະ
ປະຕິເສດໃນສື່ ວນຮື່ ວມຂອງຄວາມຮຸ ນແຮງ ພວກເຂົາຈະແກໄີ້ ຂ
ັ ແລະຄືນດີກບ
ັ ສັດຕເປັນສິື່ງທີື່ສາຄັນ ການຮັບໃຊີ້
ສິື່ງທີື່ບື່ ຍຸ ດຕິທມ

ໃນດີ້ານອືື່ນໆທີື່ບື່ ແມື່ ນການທະຫານຈະຊື່ ວຍແກໄີ້ ຂຄວາມຂັດແຍື່ ງ
ກັນແລະຄວນເປັນສິື່ງທີື່ໜີ້າສົື່ງເສີມ.

ີ້ ທາງເລືອກໃດແດື່ ?
ທາງເລືອກອືື່ນໆ ທີື່ຈະສີ້າງສັນຕິນອກຈາກການຮັບໃຊີ້ທະຫານນັນມີ
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